Udvalg: FUE
30. maj 2022

Referat fra FUE-møde
Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 10.00 – 13.00, BUEN, Vesterbrogade 6D, Kbh. V
Deltagere:
Mona Stenskrog, Danske Regioner
Lise Lotte Hjorth Sørensen, Danske Regioner
Nina Olesen Fabius, KL (til kl. 12)
Bettina Bøgelund Hansen, formand, Kost og Ernæringsforbundet
Rikke Kristensen, Kost og Ernæringsforbundet
Gerda K. Thomassen, Kost og Ernæringsforbundet
Jette Sonny Nielsen, sekretariatet
Signe Lonesdatter Munksgaard, sekretariatet (pkt. 5 og 6)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. valg af formand og næstformand
Bettina Bøgelund Hansen, B-siden, blev genvalgt som formand.
Lise Lotte Hjorth Sørensen, A-siden, blev genvalgt som næstformand.
Formandskabet blev valgt for perioden 17. maj 2022 – 31. december 2024.
Forretningsordenen justeres, så det fremgår, at formandskabet fremover varetages for en periode
på to år ad gangen. A- og B-siden varetager formandskabet på skift hvert andet år.
FUE besluttede en justering af forretningsordenen, så det fremgår, at suppleanter indkaldes til
FUE’s møder, hvis en repræsentant oplever længere tids sygdom.
Den justerede forretningsorden sendes til godkendelse i skriftlig høring i formandskabet.

3. Godkendelse af referat fra møde 7. februar 2022
Referat fra 7. februar 2022 godkendt i skriftlig høring 21. februar 2022.
Der var ikke yderligere bemærkninger, og referatet blev godkendt.

4. Aktivitetsplan
FUE havde følgende tilføjelser til aktivitetsplanen:
•

Pkt. 2A – FUE ønsker at se den nationale standard GF-prøve, når Skolenetværket er færdig
med at tilpasse den til de nye GF2 kompetencemål gældende fra august 2022.

•

Pkt. 1E – Praktikerklæringen er tilrettet, så den nu indeholder samtlige praktikmål.

Herefter blev aktivitetsplanen godkendt.

5. Trepartsaftale – Status på to projekter i 2021/2022
FUE tog orienteringen om de to trepartsaftaleprojekter Inaktive læresteder og Sproglige udfordringer til efterretning.
Rapporterne sendes til FUE, når de er afsluttet ca. juni 2022.
Rapporterne formidles eksternt i september 2022 – se nedenstående afsnit herom. Rapporterne
formidles således ikke i foråret, som tidligere oplyst.

Forside på trepartsaftalerapporter
FUE har besluttet, at alle udvalgets trepartsaftalerapporter skal have et ensartet udtryk i form af en
grafisk template, som i øverste halvdel signalerer FUE’s logo, farver m.v. og som i den nederste
halvdel angiver konsulentbureauets signatur/logo/fotos. Denne todeling er vigtig, for at læseren
kan skelne mellem trepartsaftalerapporterne.
Sekretariatet udarbejder et forslag til en grafisk template og til en kolofonskabelon til første side af
rapporten. Kolofonen skal bl.a. indeholde information om, at FUE har bestilt opgaven samt hvorfor/formål, navn på konsulentbureauet, copyrights m.v.
Sendes til godkendelse i skriftlig høring i formandskabet i juni 2022.
Pixi-udgaver af rapporter
Der skal, så vidt muligt, udarbejdes pixi-udgaver af FUE’s trepartsaftalerapporter for at give et hurtigt indblik i rapportindholdet og resultatet. Skal indgå som et FUE-kriterie i afgivne tilbud.
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Formidling af projektresultater
FUE besluttede, at projektresultater og rapporter fra alle trepartsaftaleprojekter skal formidles til
omverdenen via følgende kanaler:
•

Åbent webinar for skoler, LUU’er og øvrige, hvor resultaterne bliver præsenteret, og hvor
alle kan deltage. Annonceres bl.a. via Kost og Ernæringsforbundets eventkalender.
o

Webinaret skal afholdes af de eksterne konsulentbureauer, som FUE vælger til at
udarbejde et givet projekt. Skal indgå som et FUE-kriterie i afgivne tilbud.

•

FUE-nyhedsbrev til skoler og LUU’er.

•

SEVU-hjemmesiden under ”viden og data”.

•

Sende FUE-brev til LUU’er med opfordring til at fokusere på konkrete områder jvf. konklusioner/resultater, herunder opfordring til, at LUU’er bærer det ud til lærestederne. LUU opfordres til at inkludere emnerne som fast punkt på LUU-dagsordener.

•

SEVU-nyhedsbrev.

6. Trepartsaftale – Status på to planlagte projekter i 2022/2023
I 2022/23 gennemfører FUE to nye projekter for trepartsaftalemidler.
1. Hvilke initiativer gør skolerne for at få elever ud i aftaler for at nå målene? (Trepartsaftalemålsætning om 60-80% indgåede uddannelsesaftaler).
Projektet skal indsamle information om skolernes best practice og mest effektive initiativer
til at få elever ud i aftaler og fastholde dem. Formålet er at udarbejde et idékatalog med
skolernes mest effektive initiativer til inspiration for alle udbydende skoler.
Der er tilknyttet et eksternt konsulentbureau til at gennemføre informationsindsamlingen,
og have kontakten til skolerne for indsamling af ideer og udarbejde idékataloget. Projektet
gennemføres i samarbejde med FUE ad hoc gruppen (Gerda og Mona) og sekretariatet.

OBS! Det bemærkes, at projektet ikke er tænkt som en kontrol af skolernes indsats, men
udelukkende er en indsamling af best practice eksempler, til gavn for alle udbydere af ernæringsassistentuddannelsen.

Projektet planlægges gennemført i perioden august 2022 – april 2023. Igangsætning af projektet og kontakt til skolerne afventer en godkendelse for tildeling af trepartsmidlerne fra
AUB.
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2. Hvem er ernæringsassistenten, og hvad skal der til for at tiltrække elever - fokus på de
20% af ungdomsårgange uden uddannelse. (Lærepladsunderstøttende tiltag)
Projektet skal afdække, hvad de unge siger om, hvad der kunne motivere og tiltrække dem
til en uddannelse som ernæringsassistent. Med udgangspunkt heri tilrettelægges en kampagne målrettet ungegruppen.
Der er tilknyttet et eksternt konsulentbureau til at gennemføre informationsindsamlingen,
bl.a. ved fokusgruppeinterviews på folkeskoler samt til at tilrettelægge kampagnen.

Projektet planlægges gennemført i perioden august 2022 – ca. juni 2023. Igangsætning af
projektet afventer en godkendelse for tildeling af trepartsmidlerne fra AUB.

Generelt om sekretariatets behandling af indkomne tilbud til FUE-trepartsprojekter
Sekretariatet skal foretage en første-gennemgang af de modtagne tilbud fra konsulentbureauer og
sikre, at FUE’s formulerede formål for det givne projekt er indeholdt i tilbuddet.
Herefter sender sekretariatet tilbuddet til vurdering/godkendelse i FUE ad-hoc gruppen.

7. Ændring af navn på uddannelsen?
For at imødekomme ønsket om et andet navn for ernæringsassistentuddannelsen fra skoler, LUU,
ernæringsassistenter og elever m.fl, har Kost og Ernæringsforbundet i det forløbne år haft et kommunikationsbureau til at gennemføre en omfattende undersøgelse blandt relevante aktører inden
for branchen, LUU’er, skoler m.fl. med henblik på at få inspiration til et andet navn for ernæringsassistentuddannelsen – fx et navn, hvor ”assistent” ikke længere indgår.
Resultatet af undersøgelsen blev en anbefaling af navnet ”Ernæringsgastronom”. Kost og Ernæringsforbundet har efterfølgende været i dialog med relevante parter, organisationer m.fl. for en
drøftelse af muligheden for et navneskifte. De faglige organisationer, som anvender gastronomdelen af navnet, er ikke umiddelbart interesserede i at dele ”gastronom”.
Kost og Ernæringsforbundet mener, at det er relevant med en modernisering af uddannelsens
navn, og har derfor foreslået FUE at arbejde videre med muligheden for at ændre navnet.
FUE er enig i, at en modernisering af uddannelsens navn er relevant og har besluttet, at formandskabet i juni 2022 drøfter, hvordan udvalget eventuelt kan arbejde videre med en indsats for at forsøge at ændre navnet på ernæringsassistentuddannelsen – og i givet fald, om der kunne være andre mulige forslag til et navn end Ernæringsgastronom.
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FUE takker Kost og Ernæringsforbundet for at have gennemført undersøgelsen og vil orientere forbundet om, at udvalget er indstillet på at arbejde videre med en mulig navneændring.

8. Skills FUE-infostand
FUE har modtaget en evaluering og budget fra de to skoler – SDE og ZBC, som varetog FUE’s infostand i Høng i april 2022.
FUE takker mange gange for skolernes store indsats, og kan konstatere, at info-standen er gennemført i tråd med FUE’s aftale med Skolenetværket, og at udvalget har fået meget for sponsoratet. FUE-medlemmer havde været forbi standen og bemærkede, at det var en fin, informativ stand
med god tiltrækning af besøgende, hvor 400 deltog i standens konkurrence. Der blev uddelt mange
æbler og postkort med beskrivelse af uddannelsen.
Standen var åben torsdag og fredag. Fremover ønsker FUE dog, at standen er åben alle 3 Skillsdage i hele åbningstiden, så også besøgende om lørdagen har mulighed for at besøge en bemandet
stand. FUE-aftalen med Skolenetværket om infostanden justeres med dette kriterie.
FUE besluttede, at udvalget også i forbindelse med Skills i Fredericia i 2023 vil give sponsoratet til
en infostand varetaget af skoler.
FUE sender et brev med tak til SDE og ZBC for den store indsats med info-standen.

9. Datarapport for ernæringsassistentuddannelsen
FUE drøftede datarapportens tal for skoleoplæring, som, hvis de er for høje, kan medvirke til at uddannelsen bliver dimensioneret. En problemstilling relateret til de høje tal kunne være, hvis lærestederne først ansætter eleverne nogle måneder efter afsluttet GF2-forløb – fx i tilfælde, hvor elevens GF2 afsluttes op til sommerferien, så eleverne skal i skoleoplæring i den mellemliggende tid,
og derfor vil vise sig i dataene for skoleoplæring.
Med henvisning til trepartsaftalemålsætningen om 60- og 80% målsætningen for indgåelse af uddannelsesaftaler, opfordrer FUE til, at lærestederne indgår uddannelsesaftaler med eleverne allerede i løbet af GF2 og med start i oplæring lige efter GF2-forløbet.
FUE tog datarapporten til efterretning.

5/7

10. Virtuelt møde med gruppen af kostfaglige og uddannelsesansvarlige
Gruppen af kostfaglige og uddannelsesansvarlige har ønsket et virtuelt møde med FUE for en drøftelse af følgende emner:
•
•
•

Medaljekriterierne
Skills
Revision af praktikmålene

FUE påskønner gruppens interesse for dialog med udvalget og inviterer gruppen til et virtuelt
møde den 20. september 2022.

11. Opfølgning på skolers anvendelse af videoer
På opfordring fra FUE, har sekretariatet fulgt op hos alle udbydende skoler af ernæringsassistentuddannelsen, for at få et indblik i, om skolerne linker til udvalgets video med eksempler på 3 typer
af arbejdssteder for ernæringsassistenter på deres hjemmeside. Videoen blev lanceret i forbindelse
med guldmedaljearrangementet i september 2021, og et link blev efterfølgende sendt til skolerne.
Det viser sig, at kun få skoler linker til videoen, og at skolerne i udpræget omfang prioriterer at vise
egne video-optagelser.
Sekretariatet har nu indhentet kontaktdata på skolernes kommunikationspersoner, med henblik
på at genlancere udvalgets video i maj 2022.
Videoen kan frit bruges på skolernes hjemmeside og på sociale medier – også til annoncering.
Filmen kan (sammen med to korte versioner – såkaldte teasere) downloades i høj kvalitet her –
med og uden undertekster:

Ernæringsassistent - færdige film

FUE opfordrer til, at skolerne linker til videoen på deres hjemmeside.

12. Orientering
Meddelelser – elevsager
Udvalget har siden februar 2022 behandlet:
•
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3 ansøgninger om forlængelse af uddannelsesaftaler

Opfølgning på 3 LUU AUB-projekter – modtaget 1
FUE har, i perioden siden sidste FUE-møde i februar 2022, anmodet om fremsendelse af en kopi af
3 afsluttede LUU-AUB-projektrapporter til orientering, da FUE, som skal påtegne ansøgningerne,
har interesse i at følge den type relevante projekter og resultaterne heraf.
FUE har modtaget en kopi af afrapporteringen fra CELF, hvis projekt ”Praktikpladsopsøgende arbejde på ernæringsassistentuddannelsen” havde resulteret i 15 nye uddannelsesaftaler.

8 LUU-referater
Modtaget til orientering fra ZBC, CELF, U/Nord, UC Holstebro, Tech College, Svendborg ES&G, Kold
College og EUC Syd.
Udvalget takker for de fremsendte LUU-referater og opfordrer alle LUU’er til at sende referater til
orientering til FUE.

12. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.
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