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Referat fra FUE-møde  
Mandag den 6. september 2021 kl. 10.00 – 15.30 

Afholdt på Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle 

 

Deltagere: 

A-side B-side Sekretariatet 

KL - vakant 

Mona Stenskrog, Danske Regioner 

Lise Lotte Hjorth Sørensen,  Dan-
ske Regioner 

Bettina Bøgelund Hansen, næst-
formand 

Rikke Kristensen 

Gerda K. Thomassen 

Jette Sonny Nielsen 

Eva-Carina Nørskov 

 

 

 
Møde med Lars Mølgaard, uddannelsesleder på SDE, Vejle 

FUE indledte dagen med en introduktion til skolen og skolens arbejde med uddannelsen og et be-
søg i elevkøkkenet – efterfulgt af en drøftelse om rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter m.v. 

 
Referat 

0. Velkommen til ny repræsentant i FUE/præsentationsrunde 

FUE bød Lise Lotte Hjorth Sørensen, Danske Regioner velkommen til FUE på A-siden, som erstatning 
for Mogens Fonseca Pedersen. 

 

1. konstituering af FUE-formand 

Med formandens (Mogens) udtræden af FUE i august 2021 og en vakant KL A-side plads i udvalget, 
har FUE p.t. ikke en formand.  

Det blev aftalt, at Lise Lotte Hjorth Sørensen konstitueres som formand til varetagelse af FUE’s rolle 
ved guldmedaljearrangementet den 22. september 2021. 

A-siden udpeger en formand, når udvalget er fuldtalligt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
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3. Godkendelse af referat fra møde 3. maj 2021 

Referat fra 3. maj 2021 godkendt i skriftlig høring 12. maj 2021. 

Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.  

 

4. Aktivitetsplan 

FUE havde følgende bemærkninger til aktivitetsplanen: 

- 1A: Udvalget ønsker at få tilsendt de 4 LUU-AUB-ansøgninger fra september 2021-runden og ind-
stillingsoversigten. Når udvalget er fuldtalligt aftales en fremadrettet procedure for sekretariatets 
fremsendelse af LUU-AUB-ansøgninger til udvalget. 

- 2A: FUE har modtaget 5 GF-prøver fra juni/foråret 2021 til orientering fra skoler. FUE har besluttet, 
at der skal sendes en påmindelse til de øvrige skoler om at sende GF-prøven til orientering til FUE, 
hvis de har gennemført en GF-prøve i foråret 2021. 

- 2F: FUE har besluttet, at det tilføjes, at de fremsendte forslag, fra en række skoler, til justering af 
valgfrie uddannelsesspecifikke fag behandles af udvalget i forbindelse med Udviklingsredegørelse 
2023. (se også pkt. 9 i referatet) 

- 2 j: FUE har besluttet, at udvalget v/Gerda kvalitetssikrer arbejdsgruppens forslag til det nye be-
skrivelsessystem. 

Herefter blev aktivitetsplanen godkendt. 

 

5. Datarapport for ernæringsassistentuddannelsen 

FUE kvitterede for rapportmaterialet, som udvalget finder meget informativt og anvendeligt. 

FUE har besluttet, at SKP-skolefordelingen fremadrettet skal medtages i datarapporten. 

Datarapporten uploades på FUE’s hjemmeside. 

 

6. Trepartsaftale – status på 3 indsatsområder i 2021 

Projekt Inaktive læresteder og Analyse om sproglige kompetencer 

FUE godkendte FUE ad hoc gruppens indstilling til valg af de to eksterne konsulenter som projekt-
ledere på: 

• Projektet om Inaktive læresteder, hvor årsagen til inaktiviteten skal afdækkes, samt af-
klare, hvad der skal til for at motivere læresteder til at tage ernæringsassistentelever. 
 

• Analyse af sproglige kompetencer, hvor det skal belyses, i hvilket omfang, på hvilke speci-
fikke områder og i hvilke uddannelsesfaser elever med etnisk minoritetsbaggrund har sær-
lige dansksproglige udfordringer under uddannelsen til ernæringsassistent.  

 
FUE har besluttet, at projektperioden på begge projekter er 15. oktober 2021 – 31. marts 2022. 
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På begge projekter vil skolerne blive inviteret til at bidrage undervejs i forløbet. Der udsendes nær-
mere information herom, når projekterne er igangsat. 

FUE ad hoc gruppen har udpeget 5 regionale koordinatorskoler til projekt Inaktive læresteder, som 
snarest muligt vil modtage en invitation til projektsamarbejdet. Skolerne er valgt, fordi de er blandt 
de fem skoler, som i en periode på 5½ år samlet set har det højeste antal indgåede uddannelsesaf-
taler inden for en region, og ligger højt på bestand (aktivitet). 

 

Fleksibel overgang fra GF til HF 

FUE godkendte FUE ad hoc gruppens indstilling til, at sekretariatet i samarbejde med de øvrige se-
kretariater/faglige udvalg for fødevareuddannelserne afklarer, hvorvidt der kan indgås aftale om en 
fleksibel overgang fra GF til HF på fødeuddannelserne. 

 

Status på projekterne 

Det er besluttet, at FUE får en status på trepartsaftaleprojekterne på kommende FUE-møder. 

 

7. Forslag til trepartsaftaleindsatsområder i 2022 

FUE besluttede, at der skal gennemføres følgende to projekter, til gennemførelse i 2022/2023, un-
der de foreløbige overskrifter: 

1. Trepartsaftalemålsætning om 60-80% indgåede uddannelsesaftaler: 
a. Hvilke initiativer gør skolerne for at få elever ud i aftaler for at nå målene? 

 
2. Tiltrækning ift. rekruttering af elever. Et projekt, der skal tegne et billede af, hvem ernæ-

ringsassistenten er. (lærepladsunderstøttende tiltag) 
a. 20 % af hver ungdomsårgang kommer ikke i gang med en uddannelse. Der sættes i 

projektet fokus på denne målgruppe. 
B-siden supplerede på mødet bemærkninger til indholdet ift. at fokus i projektet 
skal være, hvad det er for en fortælling uddannelsen fremover skal have for at til-
trække unge og voksne. Samt fokus på hvad der skal til, for at ernæringsassistent-
uddannelsen er en uddannelse man spejler sig i og gerne vil i gang med – er det fx 
fokus på ord som klima, bæredygtighed, madspild, sund mad og ernæring til alle 
grupper. 

FUE ad hoc gruppen og sekretariatet udarbejder forslag til projektbeskrivelser. 

Skoler og LUU’er vil blive inddraget i projekterne, hvor relevant. 

Der er frist for indsendelse af ansøgninger den 1. december 2021. 
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8. Planlægning af guldmedaljearrangementet 22. september 2021 

FUE ser frem til at afholde guldmedaljearrangementet og møde guldmedaljemodtagerne samt læ-
resteds- og skolerepræsentanter relateret til medaljemodtagerne. 

12 skoler har indstillet i alt 40 elever til guldmedalje.  

 

9. Skolers forslag til ændring af valgfrie uddannelsesspecifikke fag 

FUE drøftede skolernes fremsendte forslag til valgfrie uddannelsesspecifikke fag på ernæringsassi-
stentuddannelsen. 

Udvalget påskønner skolernes engagement i udvikling af det indholdsmæssige på ernæringsassi-
stentuddannelsens uddannelsesspecifikke fag og takker mange gange for det fremsendte forslag, 
som FUE meget gerne ser på i løbet af 2022 i forbindelse med Udviklingsredegørelse 2023.  

FUE’s ressourcer nu og for en længere periode frem er planlagt målrettet igangværende og kom-
mende opgaver, som bl.a. projekter/indsatsområder i forbindelse med trepartsaftalen, nyt beskri-
velsessystem m.m., og derfor kan dette arbejde ikke blive igangsat tidligere. I forbindelse med det 
nye beskrivelsessystem er der kommet en ny taksonomivejledning, som FUE også ser fremadrettet 
skal gælde de valgfrie uddannelsesspecifikke fag.  

FUE vil i 2022 vende tilbage til skolerne med en model til, hvordan arbejdet med de valgfrie uddan-
nelsesspecifikke fag vil forløbe, processen er endnu ikke fastlagt. 

FUE håber på forståelse for udvalgets beslutning. 

FUE sender et svar til skolerne. 

 

10. DFFU’s forslag til ændring af eux-modellen 

FUE drøftede henvendelsen fra det Faglige Fællesudvalg for bager- og konditorfagene vedrørende 
forslag om en ændring/forlængelse af eux-modellen for fødevareuddannelserne. Udvalget takker 
for henvendelse, og påskønner at blive tænkt med ind i denne type overvejelser. 

Der er erfaringsmæssigt ikke den store efterspørgsel på eux-ernæringsassistenter, hvorfor det 
endnu ikke er rodfæstet på lærestederne. FUE vurderer derfor, at det i givet fald ville være endnu 
vanskeligere at motivere lærestederne ift. en eux-uddannelse, hvis praktikken forlænges yderligere.. 

FUE har besluttet, at det ikke er relevant at ændre på eux-uddannelsesforløbet på ernæringsassi-
stentuddannelsen. 

FUE sender et svar til DFFU. 

 

11. Proces og principper for ny samarbejdsaftale mellem FUE/SEVU om sekretariatsbetjening 

Udvalget tilkendegav, at de finder det relevant at udarbejde en ny samarbejdsaftale mellem FUE og 
SEVU om sekretariatsbetjening som en justering af den nuværende aftale fra 2009. 
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FUE ønsker, som forberedelse til udvalgets drøftelse på FUE-mødet den 8. november 2021, et udkast 
af den nye samarbejdsaftale tilsendt til drøftelse i organisationernes baglande snarest muligt efter 
SEVU’s formandskabsmøde i oktober 2021 om den nye samarbejdsaftale. 

 

12. LUU-bidrag til udviklingsredegørelse 2022 

FUE takker for de 8 fremsendte LUU-bidrag til Udviklingsredegørelsen og kvitterer for de mange 
gode input. 

FUE udtrykte undren over, at kun 8 LUU’er har fremsendt bidrag til FUE. 

 

13. Orientering 

Meddelelser – elevsager 

Udvalget har siden maj 2021 behandlet: 

• 2 ansøgninger om forlængelse af GF-hold grundet Corona 

• 4 ansøgninger om forlængelse af uddannelsesaftaler 

• En anmodning om udvalgets stillingtagen til SKP-elevklage 

• Ansøgning om en 3. svendeprøve til FGU-elev 

• Ansøgning om forlængelse af en uddannelsesaftale for 2. gang 

• Ansøgning om afkortning af praktikken 

• Udvalget har deltaget i en forligssag mellem en elev og en kommune. 
 

Status på lancering af nye video 

FUE-sekretariatet planlægger sammen med Kost og Ernæringsforbundet lancering af den nye video 
medio september 2021 på blivernaeringsassistent.dk samt på FUE-hjemmesiden m.v. 

Skolerne får snarest tilsendt videoen til upload på hjemmesiden og sociale medier. 

Videoen bliver vist på det kommende guldmedaljearrangement. 

 

Svendeprøvehold ift. censorhonorering pr. dag ændret fra 8 til 6 elever 

En skole har henvendt sig til FUE for at gøre opmærksom på, at FUE’s foreslåede tidsskema for et 
svendeprøvehold til den praktiske prøve ikke stemmer overens med den tid, som der skal afsættes 
til den enkelte elevs mundtlige eksamination og votering.  

FUE er enig i skolens beregning og har justeret skemaet til at indeholde tider for både 6 og 8 elever, 
da skolen selv vil kunne vælge, hvor mange elever de vil gennemføre svendeprøven med på én dag. 

Censorhonoreringen påvirkes ikke af justeringen, da censorer honoreres pr. elev samt et fast beløb 
på 2.000 kr. pr. dag. Justeringen sendes t.o. til uddannelsesledere og justeres i relevante svendeprø-
vedokumenter. 

Skolerne er orienteret om det justerede skema for praktisk svendeprøve for et hold på hhv. 6 eller 8 
elever. 
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10 LUU-referater 

Modtaget til orientering fra CELF, Kold College, EUC Nordvestsjælland, U/Nord, EUC Nord, EUC Syd, 
HRS (2), Svendborg ES, Tech College. 

Udvalget takker for de fremsendte LUU-referater. 

 

14. Eventuelt  

Lise Lotte havde nogle spørgsmål til FUE’s forretningsorden, som blev drøftet på mødet. 


