Referat
Møde nr. 3-2009 i Instruktørudvalget (IU)
den 19. august 2019 kl. 19.30
Hovedbygningen, Vilhelmsborg
Deltagere:

Jakob Ravnsbo (JRA), Thomas Vogt Hansen (TVH), Torben Frandsen (TF), Nikolai Kowalski
(NK) og ref. Helle Eriksen (HE)

1.

Velkomst v/JRA.

2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 1-2019.

3.

Hvordan får vi flere elever ind i uddannelsen?
F.eks. fjerne introduktionskursus og optagelsesprøve, så elever der har aftale med et lærested kan
starte?
Lave uddannelsesinfo flere steder i landet?
Deltage i de ordinære uddannelsesmesser?
Andet?

4.

Forslag om flytning af eksamen i Instruktørgerning fra den praktiske eksamen til skoleopholdene.

5.

Behandling af indkommen henvendelse fra et lærested.

6.

Eventuelt

7.

Næste møde.

Ad 1
JRA bød velkommen.
Ad 2
Ingen bemærkninger.
Ad 3
Vi havde en snak omkring kvaliteten af lærerstederne. Vi skal blive bedre til at kontakte lærestederne, hvis de
ikke fungerer. Det er muligt, at nogle af lærestederne ikke skal opretholdes – når IU forholder sig til, om
lærestedets status skal opretholdes, kan der lægges vægt på eksempelvis eksamensresultater, mange frafald,
mange omgængere, manglende opfyldelse af pensum for stævnestarter og lign.

1

IU mener, at det der pt. er vigtigst er, at der ikke sker store ændringer i uddannelsen. Så vi bibeholder
Introduktionskurset.
Det er en god idé at lave uddannelsesinfo flere aftener fordelt rundt i landet. HE udarbejder plan og finder
berider og beriderelev, der kan deltage samt laver et budget for aftenerne. Ideen er at de skal holdes på
forskellige rideklubber, mulighed for at købe sodavand/kaffe, tilmelding via DRF Go, og arrangement er
selvfølgelig gratis for deltagerne. Der skal ligeledes laves en Facebook kampagne rettet mod unge i alderen
17-25 omkring arrangementerne. Dette aftales med kommunikationskonsulent Julie S. Regtved.
Ad 4
2. og 4. års eleverne får fremover eksamen i Instruktørgerning på skoleopholdene men 6. års skal stadig til
afsluttende eksamen.
Ad 5
IU modtager redegørelse fra klubbens bestyrelse.
Ad 6
Certificering: Der er 10 ud af 22 læresteder, der er i gang. HE ringer fortsat til de resterende læresteder.
IGEQ: JRA spørger i bestyrelsen, om vi fortsat skal være medlem. Vi deltager ikke i møder. Alle lande i
Europa er med, og rigtig mange andre lande.
Ad 7
Næste møde medio november.
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