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Nyhedsbrev 5 - 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ernæringsassistentuddannelsen bliver fordelsuddannelse i 2021
Med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra den 21. november
2020 er det besluttet at afskaffe fordelsuddannelser. Det betyder, at fordelsuddannelser som koncept ophører pr. 1. januar 2022. Det har dog været muligt for faglige
udvalgs arbejdsgiverrepræsentanter/brancheforeninger at ansøge om at en erhvervsuddannelse bliver fordelsuddannelse i 2021.
Med stor tilfredshed kan FUE orientere om, at Børne- og Undervisningsministeriet
har godkendt en anmodning fra FUE’s arbejdsgiverrepræsentant formand Mogens
Fonseca Pedersen om, at ernæringsassistentuddannelsen bliver fordelsuddannelse i 2021.
LINK til Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om fordelsuddannelser
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofte stillede spørgsmål/svar til det nye svendeprøvekoncept
FUE har modtaget en række spørgsmål fra skoler til det nye svendeprøvekoncept
for ernæringsassistentuddannelsen gældende fra 1. august 2020.
Udvalget påskønner skolernes henvendelser. Alle spørgsmål og svar er samlet i et
spørgsmål/svar-dokument til gavn for alle skoler.
Link til FAQ på hjemmesiden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tildeling af medalje – præstationskriterieskema
For at sikre, at elever, der til svendeprøven bliver tildelt en guldmedalje, modtager den rettidigt, og for at sikre, at skoler udfylder og sender præstationskriterieskemaer til sekretariatet rettidigt, har udvalget på sit møde den 18. november
2020 besluttet en administrativ procedure, som sekretariatet fremadrettet følger:
1. Hvis sekretariatet modtager dokumentation for en elevs gennemførelse af
skoleforløbet fra skolen, hvor det fremgår, at eleven har fået et/to 12-taller,
og der IKKE er medsendt udfyldt præstationskriterieskema:
a. Så tjekker sekretariatet i EASY P, om eleven er på en bekendtgørelse, hvor der skal opfyldes præstationskriterier for at få guldmedalje.
b. Hvis det gør sig gældende, sender sekretariatet med det samme en
mail til skolen for at høre, om de er opmærksomme på, at der skal
udfyldes et præstationskriterieskema for tildeling af en guldmedalje
til den pågældende elev – og at der ikke er medsendt et skema,
hvorfor eleven ikke tildeles guldmedalje.
c. Skolen anmodes i mailen om, inden for en uge, at bekræfte, at de er
enige i, at eleven ikke skal have guldmedalje.
d. Hvis præstationskriterieskemaet er en forglemmelse fra skolens
side, anmodes de om at fremsende det.
2. Hvis skolen ikke har svaret på sekretariatets mail senest en uge efter modtagelsen, sender sekretariatet som en sidste handling en påmindelse.
a. Hvis eleven på et senere tidspunkt finder ud af, at eleven ikke er indstillet til medalje som berettiget - og henvender sig til FUE, hjælper
FUE eleven med at få medaljen. Ingen elever skal undvære deres
medalje, som de retmæssigt har krav på.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medaljearrangementet i 2021 afholdes 22. september
Det var beklageligt, at medaljearrangementet i 2020 måtte aflyses grundet Coronasituationen. FUE vil glæde sig til at gennemføre et medaljearrangement den 22.
september 2021 i København.
Hvilke elever inviteres til medaljearrangementet
Ernæringsassistentelever, som får tildelt guldmedalje i perioden 1. juli 2020 –
30. juni 2021 inviteres til medaljearrangementet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GF2-prøve sendes til FUE
FUE minder om, at alle gennemførte standardiserede GF2-prøver skal sendes til
udvalget til orientering.
Sendes til sevu@sevu.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUU-oversigt - ajourføring
For at sikre, at alle LUU-medlemmer modtager FUE’s nyhedsbreve, referater m.v.,
er det vigtigt, at skolen sender eventuelle medlemsændringer i LUU-udvalget til
FUE-sekretariatet, så LUU-oversigten på FUE’s hjemmeside kan ajourføres.
Følgende skal oplyses:
- Skolens navn
- LUU-medlemmets navn og kontaktdata
- Udpeget af hvilken organisation
- LUU-medlem / formand / næstformand / andet
- Hvilket LUU-medlem vedkommende evt. erstatter
Sendes til sevu@sevu.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår og åbner igen den
4. januar 2021.
God jul og godt nytår.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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