Referat

Møde nr. 1-2017 i Instruktørudvalget (IU)
Tirsdag, den 28. februar kl. 18.00
Deltagere:
Afbud:

Anne-Mette Binder (AMB), Jakob Ravnsbo (JRA), Torben Frandsen (TF) og Helle Eriksen (HE),
ref.
Nikolai Kowalski (NK)

Dagsorden:
1.

Velkomst v/AMB.

2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 2-2016.

3.

Godkendelse af læresteder-/mestre – bilag Referat fra lærerkollegiemøde.

4.

IU’s deltagelse på DR-IFs generalforsamling 3/2 2017.

5.

Formuleringen på ”bestemmelserne for elevernes aflønning”
http://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Uddannelse/Ridelaerer-rideinstberider/Info%20laeresteder/loen2017.ashx

6.

Status/viderebearbejdning Efteruddannelse til Elevskoleleder, bilag 1, 2, 3 og 4

7.

Eventuelt.

8.

Næste møde.

Ad 1) Velkomst v/AMB.
AMB bød velkommen til alle, der er afbud fra Nikolai.
Ad 2) Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 2-2016.
Referatet godkendt.
Ad 3) Godkendelse af læresteder-/mestre – bilag Referat fra lærerkollegiemøde.
De indkomne ansøgninger blev alle behandlet og de relevante parter vil blive informeret hurtigst muligt.
IU er opmærksom på den særlige organisatoriske struktur f.s.v.a. SIV og samarbejdet med Vallensbæk
Kommune men finder ikke anledning til bekymring i den forbindelse.
Ad 4) IU’s deltagelse på DR-IFs generalforsamling 3/2 2017.
AMB havde et indlæg på DR-IF’s generalforsamling, hvor hun bl.a. opfordrede til, at eleverne fik mere indblik i
klubbernes drift med deltagelse enkelte eller flere og evt. kun dele af bestyrelsesmøder. Derudover var
”læring”, ”trivsel” og ”mestring” (forstået som elevernes udvikling af robusthed og modstandskraft ift.
udfordringer) også et punkt. Enkelte elever finder det hårdt at være på skolebænken i så stort et omfang under
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skoleopholdene. Samlet set, er andelen af skoleophold kun 9% og en vigtig brik i den samlede uddannelse.
Vigtigt, at underviserne i samme omfang, som det forventes af eleverne på skoleopholdene, er velforberedte
og kommer til tiden.
Beriderne spurgte til, om de kunne deltage ved DRF’s 100 års jubilæumsfest. Dette kan desværre ikke
umiddelbart lade sig gøre, da der ikke er så stor kapacitet på stedet. TF er inviteret qua sin formandspost i
DRIF.
Ad 5) Formuleringen på ”bestemmelserne for elevernes aflønning”
Rettelse: Indeholdt i lønnen er et værelse, der stilles til rådighed, der angives til en skattemæssig værdi af kr.
500 pr. måned på lønsedlen.
Ad 6) Status/viderebearbejdning Efteruddannelse til Elevskoleleder, bilag 1, 2, 3 og 4
Efteruddannelse for ridelærere vil kunne være aktuel fra 1/8 2018, da de første ridelærere vil blive uddannet
31/7 2017, og i oplægget til efteruddannelse er anført, at man skal have arbejdet som ridelærer i 1 år inden
man kan påbegynde efteruddannelsen. JRB og AMB vil i samarbejde med HE holde fokus på tidsrammen for
en fornuftig udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelse og indhold.
Ad 7) Eventuelt.
Forslag fra Susanne Willumsen om fælles info til aspiranterne inden den mundtlige evaluering til
optagelsesprøven. IU mener ikke, at de unge mennesker vil høre det, der bliver sagt, når de står og venter på
at komme ind og høre deres resultat af optagelsesprøven, hvorfor forslaget om en lille fælles information ikke
tænkes implementeret. I stedet gives der en skriftlig redegørelse for mulighederne i forlængelse af resultatet.
Faget ”Egen ansættelseskontrakt” flyttes på forslag fra HE, fra 2. års til 4. års kurset, da IU ikke mener, at 2.
års eleverne er klar til at modtage denne undervisning.
Ridelærer, Rideinstruktør og Berideruddannelsen efter 1/8 2018; placering m.m.:
NK og TF tænker, at det er vigtigt, at der er en administrativt tilgængelig nøgleperson til uddannelsen på
skoleopholdsstedet, og at denne person har personlig kontakt til eleverne. Det er oplagt at placere
uddannelsen på Vilhelmsborg, da der så vil kunne anvendes den samme brede vifte af lærere med
specialviden og eget uv.-materiale som i dag.
Der skal være opmærksomhed omkring det at kunne opretholde korpset af ekspertundervisere, og at der er en
gennemgående person til at guide og lede de unge, når de er på skoleophold. Ligesom der skal være en
forsvarlig økonomi i det.
Når Grundforløb 2 bortfalder, vil det oplagte være at vende tilbage til det tidligere koncept med 14 dages
Introduktionskursus, HE udarbejder forslag til indhold og opbygning.
Det er fortsat DRF administrations opgave at indhente tilbud fra et antal udbydere og i samråd med IU træffe
afgørelse om skoleopholdenes placering.
Ad 8) Næste møde.
Aftales via mail.
Referent: Helle Eriksen
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