Referat
Telefonmøde nr. 3-2018
Instruktørudvalget (IU)

Deltagere:

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

1.

Velkomst v/JRA.

2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 2-2018.

3.

Evaluering af eksamen. Skal der laves ændringer i eksamen for ridelærere? Spring af bane, evt.
dressurprogram?

4.

Evaluering af optagelsesprøve.

5.

Evaluering af første skoleophold på Vilhelmsborg (3. års kurset)

6.

Eventuelt.

7.

Næste møde.

Ad 1
JRA bød velkommen og specielt velkommen til Thomas Vogt Hansen, som nyt medlem i udvalget. Thomas
har fra sin tid som fmd. i Morsø Rideklub, der også var lærested, stort indblik i uddannelsen.
Ad 2
Godkendt uden bemærkninger.
Ad 3
NK synes det er for tyndt et grundlag at bedømme eleverne på til Ridelærereksamen, hvor de rider daglig
arbejde i dressur og spring. Der skal mere kød på, da dagligt arbejde måske ikke viser nok. Måske skulle
elever ride en LB bane samt et LA program. Dette vil betyde enten dobbelt censor ”hold” eller en dag mere til
afvikling af eksamen. HE laver en beregning på udgifterne, så må vi se om det kan blive fra 2019 (som er
budgetteret) eller 2020.

Ad 4
Det har givet et godt resultat, at vi har taget flere elever ind. Alle på nær 1 af de beståede har fundet en
læreplads.
Ad 5
Gode evalueringer, alle eleverne har været glade for at være på Vilhelmsborg – bl.a. gode faciliteter og rigtig
god mad. Eneste kritikpunkt har været for kort frokostpause, da der lidt store afstande. HE retter skemaet ind
fra næste skoleophold.
Ad 6
Henvendelse fra en elev og lærestedet vedrørende samarbejdsproblemer blev behandlet.
Trivselsundersøgelser fremsendes fremover til både JR og TVH.
Ad 7
Næste ordinære møde i marts måned 2019. Nærmere aftales senere.
Den 9. oktober 2018
Ref. Helle Eriksen

