Referat
Telefonmøde den 19/2 2018 kl. 19.00
Møde nr. 1-2018 i Instruktørudvalget (IU)

Deltagere:

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

Afbud:

Nikolai Kowalski (NK)

1.

Velkomst v/AMB.

2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 2-2017.

3.

Gennemgang af indkomne ansøgninger til godkendelse som lærested/læremester.

4.

Hvad der gøres i tilfælde af sygdom, forlængelse, ikke forlængelse af læretiden. Betaling/ikke betaling.
Det samme med omgængere både de frivillige og dem, der ikke opfylder eksamenskravene.

5.

Status fysisk beliggenhed skoleophold fra juni 2018.

6.

Hvad gør vi, hvis flere læresteder ikke opnår deres certificeringer inden udgangen af 2018?

7.

Placering af banedesignkursus i uddannelsen.

8.

Eventuelt.

9.

Næste møde.

Ad 1
AMB bød velkommen.
Ad 2
Referatet godkendt.
Ad 3
De indkomne ansøgninger blev behandlet, og lærestederne/mestrene vil få skriftlig besked.
Ad 4
Betaling af lærestedsafgift: Lærestederne betaler for frivillige omgængere, de elever, der ikke har opfyldt deres
pensum (stævnestarter) for at kunne komme til eksamen, da disse elever ikke har færdiggjort deres
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uddannelse, det samme gælder for elever, der ikke består eksamen, og derfor skal gå et år om. Der betales
ikke lærestedsafgift for omgængere, der har bestået eksamen, men ønsker at forbedre deres
eksamensresultat, da disse har bestået deres eksamen, og i princippet ikke behøver at være tilknyttet et
lærested.
Ved sygdom opretholdes betaling af lærestedsafgiften, hvis sygdomsperioden er længere end et kvartal, OG
medfører tilsvarende forlængelse af læretiden, kan lærestedet ved dokumentation, få refusion for
lærestedsafgiften i sygdomsperioden.
Ad 5
HE informerede udvalget omkring det igangværende arbejde med placeringen af uddannelsen.
Ad 6
Certificeringerne blev diskuteret, og AMB og JR tager udfordringerne op med bestyrelsen.
Ad 7
HE foreslår, at Banedesign kursus flyttes til 1. års kursus, og dette blev vedtaget.
Ad 8
HE har lavet budget på 14 dages introduktionskursus. Budgettet er revideret mht. opstaldning, som ikke var en
del af det tidligere budget.
TF informerede fra lærerkollegiet, kravene til optagelsesprøven var blevet diskuteret. Mange gode idéer blev
diskuteret og skal behandles på næste fysiske møde.
JR skal have trivselsundersøgelserne tilsendt fremover.
Ad 9
Aftales pr. mail og skal være inden eksamen og optagelsesprøve i juni måned.
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