Referat
Møde nr. 2-2018 6. juni kl. 18.00
Vilhelmsborg
Instruktørudvalget (IU)

Deltagere:

Jakob Ravnsbo (JRA), Hanne Rump (HRU)Torben Frandsen (TF), Nikolai Kowalski (NK) og
Helle Eriksen (HE), ref.

1.

Velkomst v/JRA.

2.

Præsentation af Hanne Rump.

3.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 1-2018.

4.

Flere elever i uddannelsen?

5.

Ridelærer-/Rideinstruktøreksamen på flere niveauer?

6.

Certificering for læresteder, hvad er status?

7.

Efteruddannelsen læresteder-/mestre.

8.

Efteruddannelsen til elevskoleleder.

9.

Eventuelt.

10.

Næste møde.

Ad 1 Velkomst ved JRA
JRA bød særlig velkommen til HRU som nyt medlem af IU.
Ad 2 Præsentation af Hanne Rump
HRU præsenterede kort sig selv.
Ad 3 Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 1-2018.
Maria Anita Andersen fortsætter og udvalget blev enige om at Johnny Hansen skal undervise i springning og
springteori på alle kurserne.

Ad 4 Flere elever i uddannelsen
TF: Instruktørforeningen vil rigtig gerne have flere ind i uddannelsen, så der kunne komme flere undervisere
ud i klubberne. Altså elever, der tager den 2-årige ridelæreruddannelsen. Vi har flere der brænder for at
komme ud og undervise, og de har svært ved at komme ind i uddannelsen, hvis de ikke rider godt i begge
discipliner. Det blev besluttet, at vi prøver at tage flere ind, da dette er omkostningsneutralt for DRF.
Ad 5 Ridelærer-/Rideinstruktøreksamen på flere niveauer.
Hvis man ikke kan få sine starter til ridelærer-/rideinstruktøreksamen har man fremover mulighed for at vælge
et mindre niveau – en sværhedsgrad ned i en af disciplinerne. Hvis man gør det, vil det ikke være muligt at
fortsætte på henholdsvis rideinstruktør-/berideruddannelsen. Hvis man efterfølgende opnår de krævede
starter, kan man melde sig til den førstkommende eksamen, hvis man ønsker det. Det vil heller ikke være
muligt at søge om godkendelse til læremester til ridelærerelever, hvis man ikke har taget
rideinstruktøreksamen på MB niveau i begge discipliner.
HE laver en formulering, så ændringen kan blive indskrevet i uddannelsespjecen.
Ad 6 Certificering af læresteder, hvad er status?
JRA spørger i bestyrelsen.
Ad 7 Efteruddannelse læresteder-/mestre
HE refererede fra kurset for læresteder, der blev afholdt i weekenden, som forløb rigtig godt. Der blev spurgt
ind til evalueringerne til eksamen (indstilling til eksamen).
Vi ændrer således, at lærested og læremester skal indstille eleven til eksamen uden brug af skema, og
indstillingen skal indsendes sammen med tilmeldingen til eksamen, der ellers ikke vil være gældende.
Lærestederne ville rigtig gerne have efteruddannelse til deres læremestre, synes lederkurset ville være godt,
og pengene til det givet meget bedre ud end til certificeringerne. Lærestederne vil altså gerne betale for
efteruddannelse af læremestrene.
Ad 8 Efteruddannelsen til Elevskoleleder
Følgende blev skrevet i referat 2-2016:
” 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 vilel 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.”
Kan vi komme videre?
Ad 9 Eventuelt
2 elever, som har været til reeksamen i faget Undervisningslære, den ene desværre stadig ikke bestået, den
anden har ikke opfyldt kravet til at fortsætte i uddannelsen. Begge skal derfor gå et år om, hvis de ønsker at
fortsætte.
Ad 10 Næste møde
Telefonmøde første uge i oktober, dato aftales senere.

