Referat for virtuelt FUE-møde den 3. maj 2021, kl. 10-12.30
Deltagere:
Mogens Fonseca Pedersen, A-side, formand (deltog fra kl. 11.30, pkt. 4)
Bettina Bøgelund Hansen, B-side, næstformand
Mona Stenskrog, A-side
Karoline Grønbæk Hansen, A-side
Rikke Kristensen, B-side
Gerda K. Thomassen, B-side
Jette Sonny Nielsen, sekretariatet
Eva-Carina Nørskov, sekretariatet
Karen Therkildsen, konstitueret sekretariatschef (deltog fra kl. 11.30, pkt. 4)

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 4 blev rykket ned som afsluttende punkt.
Herefter blev dagsordenen godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 25. februar 2021
Referat fra 25. februar 2021 godkendt i skriftlig høring 11. marts 2021.
Der var ikke yderligere bemærkninger, og referatet er godkendt.

3. Datarapport for ernæringsassistentuddannelsen
FUE kvitterede for rapportmaterialet.
Opgørelse for elevtilgangen på ernæringsassistentuddannelsen til og med januar
2021 er under udarbejdelse. Fremsendes til udvalget med referatet.
4. Trepartsaftale – flere lærepladser og entydigt ansvar
FUE drøftede forslag til treparts-indsatsområder, som data-analyser peger på
kunne være aktuelle at fokusere på at gennemføre i 2021 for de godt 1.2 mio. kr.
AUB-midler, som udvalget modtager til brug i indeværende år.
FUE besluttede at sætte fokus på følgende indsatsområder:
•

Inaktive godkendte læresteder. Afsøge, hvilke eventuelle årsager og udfordringer, der ligger til grund for, at de 485 inaktive godkendte læresteder for
ernæringsassistentelever ikke har indgået en uddannelsesaftale i de sidste
1-4 år, med henblik på at indsamle viden om, hvilke udfordringer arbejdsgiverne ser.

•

Analyse med fokus på elever med anden etnisk baggrund / to-sprogede
elever.

•

Afsøge muligheder for fleksibel overgang fra andre erhvervsuddannelsers
GF til HF på ernæringsassistentuddannelsen.

Indsatserne vil blive tilrettelagt og gennemført i samarbejde med skoler, der udbyder ernæringsassistentuddannelsen.
Næste skridt
FUE afventer, at STUK udsender vejledninger/retningslinjer/skabeloner m.v. til
de faglige udvalgs brug i forbindelse med udvalgenes trepartsaftaleindsatser.
Sekretariatet udarbejder forslag til specifikke projekt- og procesbeskrivelser,
samt forslag til fordeling af AUB-midlerne til det enkelte indsatsområde, som
FUE drøfter på et ekstraordinært virtuelt møde den 11. juni 2021.
Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med skoler og eventuelt øvrige aktører forventes igangsat umiddelbart efter mødet de 11. juni.

5. Henvendelse fra Nordregionens skoler om censorer
FUE drøftede henvendelsen den 23. marts 2021 fra Nordregionens skoler med
deres overvejelser og forslag vedrørende udpegning af censorer til en svendeprøve, bedømmelse af elevens præstation til svendeprøven og kvalificering af
censorer.
FUE sender et svar til Nordregionens skoler.

6. Aktivitetsplan
FUE godkendte den nye skabelon til aktivitetsplanen.
Status for planlægning af guldmedaljearrangementet 22. september 2021
tilføjes.
Sekretariatet gennemgår skabelonen med henblik på at vurdere, om de angivne
emner/underemner i aktivitetsplanen har de rette titler/rette placering. Der orienteres om eventuel redigering som følge heraf på næste FUE-møde.

7. Orientering
Meddelelser – elevsager
Udvalget har siden februar 2021 behandlet 5 ansøgninger om forlængelse af uddannelsesaftaler og en ansøgning om forlængelse af skoleaftale. 3 af ansøgningerne var relateret til Corona-nedlukningen. Alle imødekommet.
Status for ny hjemmeside
Den nye fælles SEVU-hjemmeside blev lanceret den 12. april 2021.
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Rikke og Mona udtrykte ønske om, at der på forside-fotoet er både en mandlig
og kvindelig person. Og tøjet på fotoet bør mere ligne det arbejdstøj, som ernæringsassistenter bruger.
Sekretariatets hjemmesidearbejdsgruppe orienteres om ønskerne vedrørende
nyt forsidefoto.
Der udvikles nye brev- og mødebilagsskabeloner med FUE’s nye logo, som tages i brug snarest.
Status på videoprojekt med Plotworks
De tre locations, som FUE har inviteret til at deltage i udvalgets video-kampagne, har tilkendegivet stor interesse for at deltage. Det er en integreret børneinstitution, en højskole og et større produktionskøkken, som tilsammen giver et
godt indtryk af de forskellige typer af arbejdssteder, hvor ernæringsassistenter
kan arbejde.
Projektstart/optagelse forventes at finde sted i maj/primo juni 2021.
AUB-opfølgning Mercantec
FUE har, efter anmodning, til orientering modtaget rapport for Mercantecs afsluttede LUU AUB-projekt.
Høringssvar eud-digitalisering af skole- og uddannelsesbeviser
STUK har sendt svar til faglige udvalg på høringen.
Seks LUU-referater
Modtaget til orientering fra EUC Nord, Kold College (2), SDE, Tech College,
Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.
Udvalget havde ingen kommentarer.

8. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.
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