Referat

Møde nr. 2-2016 i Instruktørudvalget (IU)
Tirsdag, den 6. september kl. 17.00
Deltagere:

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

1.

Velkomst v/AMB.

2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 1-2016.

3.

Efteruddannelser jf. nyt uddannelseskoncept – herunder henvendelse fra Frederikshavn Rideklub.
Oplæg v/HE.

4.

Arbejdstidsaftaler/forventningsafstemninger ift. arbejdstid elever og læresteder

5.

Mulighed for at tage den specialiserede del af uddannelsen i udlandet - hvorfor og hvordan?

6.

Evaluering af eksamen juni 2016.

7.

Forespørgsel fra lærere på fagene military og voltigering på 1. års kurset.

8.

Orientering omkring lærested/læremester.

9.

Kommunikation vedr. mødeplanlægning.

10.

Eventuelt.

11.

Næste møde.

Ad 1
AMB bød velkommen, og takkede JR for at vi måtte komme her.
Ad 2
TF har lavet udregning på, hvad det koster at have en elev. Se bilag 1.
Ad 3
HE gennemgik forslagene til efteruddannelse for trænere på de ”gamle” 3. og den 4. årige uddannelser.
Udvalget godkendte forslagene, som finpudses og lægges på hjemmesiden. Sendes ligeledes direkte til
Frederikshavn Rideklub, da de har rettet henvendelse til bestyrtelsesmedlemmer om netop dette tema.
HE kontakter Rikke Højgaard, så der laves nyhed på DRF’s hjemmeside og evt. Facebook.
Der er ligeledes lavet oplæg til ”Uddannelse til Rideskoleleder”, som er en efteruddannelse for uddannede
Ridelærere. I oplægget er ønske om et kursus/materiale omkring ”Drift af elevskole”, som der ikke findes noget
omkring. AMB og JR spørger i bestyrelsen/adm. om det kunne tænkes, at der er noget materiale på vej, eller

om der ville være resurser i administrationen, der kunne påtage sig at løfte opgaven. Temaet er relevant for
alle klubber..
Evt. har Nikolai Kowalski’s 4. års elev Ulrik Falbe-Hansen noget gennemarbejdet og meget anvendeligt
materiale omkring ”Drift af elevskole”.
Hvor langt er administrationen med udarbejdelse af certificeringen for læresteder? AMB/JR følger op i
administrationen.
Ad 4
Dette er anført i praktikaftalen:
Arbejdstiden udgør 37 timer pr. uge. Arbejdstiden kan i særlige situationer overskride 37 timer. Ridning af én
egen hest og deltagelse i ridestævner medregnes kun som arbejdstid efter aftale fra gang til gang. Der
arbejdes i turnus hver weekend og hver helligdag. Den ugentlige arbejdstid må ikke overskride 37 timer i
gennemsnit over en 8 ugers periode.
Ad 5
IU er åben for ideen, og der tages stilling fra gang til gang. Der skal foreligge en underskreven kontrakt, og
lærestedet/eleven skal betale den årlige lærestedsafgift på kr. 20.000 til Dansk Ride Forbund, ligesom
lærestedet skal opfylde de samme kriterier som læresteder til berideruddannelsen i Danmark. Dette indskrives
i selve uddannelseskonceptet ved først givne lejlighed.
Ad 6
Eksamen blev afviklet tilfredsstillende, med elever på nogenlunde samme niveau som sidste år. Dog var der 2
elever noget under niveau. Den nye censor, Rune Willum Hansen, syntes det var spændende og interessant
at være med. Enighed om, at det er godt at få friske/nye øjne med i censorpanelet.
Ad 7
De små disciplinfag er sat til 3 lektioner i det nye uddannelseskoncept, da man har vurderet at det eleverne
skal gå derfra med, er en overordnet information og introduktion omkring disciplinen samt viden om, hvor de
kan finde yderligere information. Når den nye uddannelse skal evalueres, kan det evt. tages op igen om
lektionstallet skal forøges, så der bliver tid til at prøve tingene i praksis, hvilket nogle elever har givet udtryk
for, at de ønskede.
Ad 8
Orientering og drøftelser omkring status på forskellige læresteder og læremestre.
Ad 9
AMB, JR og HE afstemmer dato først pr. mail, hvorefter der ringes til NK og TF.
Ad 10
En elev, der er stoppet på 2. års i februar (gammel uddannelse) er startet op igen august 2016 på ny
uddannelse, hvorfor hun mangler nogle fag. Det blev besluttet, at eleven selv skal læse de 2 fag op og
efterfølgende aflægge skriftlig eksamen. Derefter følger eleven sin årgang og skoleophold fremadrettet.
HE informerede omkring trepartsforhandlingerne vedr. dimensionerede GF2 uddannelser i 2018.
Ad 11
Næste møde bliver et telefonmøde i slutningen af året. Dato fastlægges senere.

Bilag 1

