Til medlemmerne i det lokale
uddannelsesudvalg - Fødevarer,
jordbrug og oplevelser
Mødeindkaldelse:
Det lokale uddannelsesudvalg – Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Tidspunkt:
Onsdag den 7. december 2016, kl. 8.15 til 13.15
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Afbud: Hanne Melgaard Juul og Anne Christina Simonsen

Referat
1.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt


Valg af næstformand.
Valgt blev Mette Brogaard Lohse



Valg af nyt medlem til praktikcenterudvalg. Vi har 2 pladser, Ane er den ene, så der
skal vælges et medlem mere.
Valgt blev Else Møhlenberg

3.

Siden sidst fra skolen:


Hovedforløb: Orientering om de 3 hovedforløb i efteråret, herunder afholdelse af
hjælperprøve og svendeprøve.
Hjælperprøve: blev afholdt efter de hidtidige regler med mundtlig prøve efter den
praktiske prøve og ikke med indlagt mundtlig prøve undervejs, som vi drøftede på
sidste møde i LUU. Vi var bange for at forstyrre dem unødigt i deres arbejde og da
det ikke er et krav, valgte vi at holde fast i den gamle model hvor de 20 minutters
eksamination ligger efter den praktiske del af prøven.
Eleverne klarede sig fint og der blev givet karakterer 4 – 12.
Svendeprøven er netop afsluttet med to elever der fik medalje, hhv. en sølv og en
guld medalje. De øvrige elever fik karakterer fra 02 til 10.
Gennemsnit praktisk prøve: 8
Gennemsnit skriftlig/mundtlig prøve: 8,1



Erfaringer med overgangsordning til ny bekendtgørelse
En elev overgik til ny uddannelsesordning, og for hende er der blevet lavet en
overgangsordning, som sikrer at hun når alle de påkrævede mål. Hun var hjemme i
sit køkken i en periode på 3. skoleperiode mens de andre havde arbejdsmiljø og et
valgfrit specialefag.
Svendeprøven var for hende efter de nye regler, med 6 dage til skriftlig prøve
efterfulgt af en mundtlig prøve. Da dette var bestået kunne hun gå videre med
planlægning af praktisk prøve i 2 dage og derefter praktisk prøve med mundtligt
prøve bagefter.
Eleven klarede det fint og fik en sølvmedalje.
2 elever på 1. skoleperiode blev overflyttet til ny uddannelse, via en ny
uddannelsesaftale som Mette Louise var behjælpelig med at udforme og sende.
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Kort opsamling af elevevalueringer for efteråret.
Generel tilfredshed på de tre hold. Eleverne svarer på 8 obligatoriske spørgsmål.
De spørgsmål der evt. skal samles op på er:
o
o
o

Kan du være med til at bestemme hvordan du vil arbejde i timerne?
(Enkelte svarer sjældent)
Bliver der stillet passende krav til dig i undervisningen? (En vil gerne
udfordres mere)
Er undervisningen afvekslende? (Enkelte svarer sjældent)

Eleverne oplever det ikke som et stort problem, og mange synes godt om at
undervisningen er planlagt og fastlagt på forhånd. Alligevel lægger det op til
overvejelse i forhold til at arbejde med differentiering i undervisningen og med
mulighed for at nogle elever bliver udfordret mere.
Ønske fra eleverne: ikke for mange lærere i et forløb og lærere man kan få fat i. De
vil gerne ud i 15 minutter hver dag, fordi det øger koncentrationen.


Grundforløb: Orientering om gf1 og gf2:
Vi har et samarbejde med SOSU Nord om gf1, med 9 elever fra hver skole. Der er
ok lav fravær på holdene. En elev er vejledt til at starte på produktionsskole, ville
slet ikke ”mad vejen”, og meldte fra i undervisningen. 3 elever er indkaldt til møde
sammenmed deres forældre, på grund af decideret dårlig opførelse.
Generelt har forløbet været en stor succes, som vi fortsætter med til foråret.
Eleverne på GF1 er stabile og har lidt fravær. De trives socialt.
Også lille gf2 hold på 10 elever. Højere fravær end på gf1, hvilket vi oplever skyldes
elever, der har personlige og sociale problemer. Vi er i meget tæt dialog med både
UU og jobcenter omkring de elever, der får uddannelsespålæg, og som har sociale
og personlige problemer, som gør at de ikke er så stabile i fremmøde. Der er vejledt
en elev ud af ovennævnte årsag. En del elever benytter sig af skolens tilbud om
hjælp fra elevcoach.
Misbrugsproblemer drøftet. Eleverne skriver under på at de kan blive udvalgt til test
for rusmidler. Testes de positivt skal de bagefter indgå i et behandlingsforløb.



Orientering om brobygning her i efteråret:
Brobygning til EUD 10 i et samarbejde med 10. klassecenteret forløber meget
positivt. Vi har 26 elever i Fødevarer, jordbrug og oplevelser, så der er sat 2 lærer
på holdet. Det er en meget broget skarre, som ikke alle ønsker at gå denne vej
uddannelsesmæssigt, men eleverne opfører sig ordentlig og vil gerne deltage, så
vi satser på, at give dem interessen for faget. Med hensyn til brobygning for
efterskoler, så er vi i fuld gang i disse uger. Søgningen til vores indgang er på linje
med sidste år.



Status på AUB:
Lærergruppe har lavet et skema, som giver et rigtig godt overblik over, hvilke
opgaver der er i projektet, hvem der udfører opgaven, og hvem der også sørger for
dokumentation for det vi laver. Der skal afrapporteres i slutning af februar, og
udarbejdelse af ny ansøgning i marts.
Ane: I næste ansøgning bør vi have fokus på fremskaffelse af elevpladser. Vi har
brug for flere hvis vi ikke kan få så mange over på skolepraktik.
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Udbudsrunde, betydning for ernæringsassistentuddannelsen:
 Erhvervsskolerne Aars har fået godkendelsen til både hovedforløb
ernæringsassistent og til skolepraktikcenter. Det er vi rigtig glade for.
Vi er dog meget bekymrede over, at som det ser ud p.t. så skal alle elever have en
praktikplads fra 1. august for at kunne starte på gf2 ernæringsassistent. Det betyder
selvfølgelig, at der så ikke bliver brug for skolepraktikcenter inden for branchen.


5.

Ane: der er nogle overenskomstmæssige forhold der peger på at det er
problematisk hvis eleverne skal ansættes før GF2. Tror på at det trækkes tilbage.
Dimensionering efter GF2 kan måske komme på skolepraktik.

Drøftelse af problematikken og den betydning det kan have for skolerne.
Placering af skoleperioder:
 Der er mange hensyn at skulle tage, når vi skal placere skoleperioder. 3.
månedsreglen for både ernæringshjælper og ernæringsassistenter. Små hold hvor
vi er nødt til at lave delvis samlæsning, for at kunne blive ved med at udbyde alle 3
skoleperioder 2 gange om året. Med hensyn til samlæsning, så er det vores erfaring
at det giver størst succes, når det er på 2. og 3. skoleperioder vi laver samlæsning,
og det spiller selvfølgelig også ind i placeringen af skoleperioderne. Da der altid er
flere muligheder.
Ønskes en drøftelse af om vi kan placere skoleperioderne bedre, end det der er
planlagt i dag.
Ella ser på planen igen og forsøger at forskyde forløbet så eleverne starter to uger
tidligere i foråret 2018 og forår 2019.
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Praktikpladscenter:
 Mette Louise og Birgit Skov deltager under dette punkt fra kl. 9.40 til 9.55.
Skolepraktikelever herunder status på antal og forløb.
2016 ny optag på 13 elever. Vi har 4 tilbage, 1 i delaftale, 2 i VFU og 1 sygemeldt
og kommer ikke tilbage.
4 i restaftale i løbet af året. 1 i ordinær aftale.
Nogle har meldt sid selv ud eller er blevet ”opsagt”.
Lille stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler.


Orientering om ny ansøgningsrunde, herunder ansøgning om at blive praktikcenter
for vores branche.
Vi får ernæringsassistenterne tilbage i skolepraktik på skolen, med vores eget
skolepraktikcenter så vi ikke længere skal låne godkendelsen af Thisted. Det er vi
glade for, selvom samarbejdet har fungeret fint.
Indenfor de næste år tyder det på mangel på ernæringsassistenter, så der er behov
for uddannelsen.
Pr. 1/1 2017: Der kommer en forhøjelse på refusionen når eleven er på
skoleperioder. Forventelig mindst 100% af lønudgiften.
Pr. 1/1 2018: Forventeligt vil der blive indført en bonusordning i forhold til
virksomhederne ud fra hvor mange elever virksomhederne tager.
Dette er ikke vedtaget endnu.
Mette Louise kender ikke de nøjagtige tal, men giver besked når hun ved det.
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Efteruddannelse:
 Garantikurser: udbyder vi ikke ret gerne, da vi så er forpligtigede til at køre hold
med få deltagere.


Bagerkurser: Har kørt et lagkagekursus her i efteråret som IDV kursus.



Chokoladekurser: Vi har kørt 1 chokoladekursus efterår som IDV kursus.



Praktikvejlederkurser, 1 – 2 - 8 dags kurser: Vi har udbudt et 2 dags kursus her i
efteråret, det kom ikke op at stå. Vi udbyder 1 dags kursus 10. januar 2017 og
Desværre ingen tilmeldinger til 1 og 2 dages kurser, som kom i stand som et
samarbejde med Landbrugsmaskine-branchen, som ikke har et tilsvarende kursus.



8 dags kursus i 4 uger i uge 17 + 4 dage i uge 18 (d. 2.-3.-4. maj) 2017. Undgår 1.
maj.
Efter ønske fra udvalget flyttes kurset til uge 18 og uge 20.



Kurser til flygtninge – IGU:
Vi er med i en projektgruppe, som i samarbejde med jobcentrene er ved at udvikle
uddannelsesforløb for flygtninge. Der arbejdes med 5 hovedområder herunder
fødevarer, industri og landbrug.
Lone:
Der er holdt møde i projektgruppen. I modellen er der blevet skelet til modellen for
EGU. Uddannelsen er ikke-kompetencegivende, men indeholder meget lønnet
praktik og forskellige uddannelseselementer. Deltagerne kan optages i en A-kasse
efter IGU, som er en 2 årig uddannelse.
Forløbet betyder meget for integrationsministeriet, som følger det. Ros herfra i
forhold til det gode samarbejde og det gode materiale der er lavet i Vesthimmerland
Kommune.



Kurser til Rebild kommune: Vi arbejder med at få planlagt efteruddannelse af
kostforplejningspersonalet, forventer det bliver 5 uger i 2017.
Datoer er lagt fast for 2017. 16 personer sendes afsted fra samme sted.



Økologikurser: udbydes i uge 4 og 9, Var oprindeligt aftalt til uge 4 og 6, med efter
ønske om længere tid mellem de 2 uger er uge 6 uden problemer flyttet til uge 9.
Send gerne en mail ang. kurserne og med tilmelding til godkendte virksomheder,
helst med et link som kan følges direkte ved tilmelding. Info om kurserne skal også
gerne sendes, så de kan skrives ud og hænge på opslagstavle.
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Vi kører kurser for industriens uddannelsesudvalg. Kurser som ledige også kan
tilmeld sig. Omdrejningspunkt er mad, men med andre fokuspunkter og værdier
indlagt som en del af kurserne.

Siden sidst fra medlemmerne i udvalget
Mette Lohse: Elevsamtaler i Region Nordjylland. 30 til 1.runde og 12 til 2. runde ud af 44
ansøgere, men de skal bruge 3. En enkelt EUX-elev.
Barselsvikariat har medført 55 ansøgninger, hvoraf de 20 er valgt ud som relevante. 4
mødte til samtale og de 3 har fået arbejde bla. som afløsere.
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Ane: opslået 4 elevstillinger, men har revurderet i Hobro. Den aftale holdes i gang via.
delaftaler og restaftaler med skolepraktikcenteret. 1 elev er stoppet men en anden er ansat i
stedet for, som skal på skole i Hjørring.
Caroline: har været på et dejligt skoleophold, som hun var tilfreds med. Er nu i gang med
innovations opgaven. Kan bruge noget fra faget Teknologi i denne sammenhæng.
Else: søger også ernæringsassistentelever. Opslået 4 stillinger med samtaler inden jul.
Håber på at få dem alle besat. En del ansøgere er over 25 år, men med et bredt felt
aldersmæssigt fra 15 til op i 50érne.
Lenette: Har bestået PD modulet Fagdidaktik og klasseledelse, med en afsluttende opgave
som omhandler differentiering og feedback. Vi håber på, at indholdet herfra kan bruges
fremadrettet i undervisningen på bla. hovedforløbet.
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Nyhedsbrev fra fagligt udvalg
Fælles, hurtig gennemgang af referat fra sidste møde.
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Mødekalender 2017, kl. 8.15 blev besluttet til følgende:
 Torsdag, den 16. marts
 Onsdag, den 31. maj, med efterfølgende møde i praktikpladsudvalget.
 Onsdag, den 6. september
 Onsdag, den 6. december kl. 8.15, med efterfølgende fælles møde og julefrokost
med øvrige udvalg tilknyttet skolen. Efterfølgende møde i praktikpladsudvalget.

Dagsorden til fælles møde kl. 11.00 til 13.15
I mødelokale E212, ved receptionen
Kl. 11.00 - 12.20

Fælles møde omkring rekruttering af elever til
erhvervsuddannelserne (ekstern oplæg)

Kl. 12.30 - 13.15

Julefrokost for skolens lokale uddannelsesudvalg

Kl. 13.15 - 15.00

Møde i praktikcenterudvalget.
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