Dagsorden og referat
Mødets art:
Arbejdsgruppemøde; samarbejdende aktiviteter på Grundforløbet
Dorthe Gydesen
Ordstyrer:
Helle Egsvang
Karin Ravnø
FravæBrian S. Hansen
rende:
Mia L. Madsen
1
Godkendelse af dagsorden

2

3

VFU for GF1
- procedure for det lavpraktiske
- hvordan forberedes eleverne
Opdateret Årshjul
- datoer på årshjulsaktiviteter
- halvårskalender
v. Dorthe Gydesen

4

5

6

Evaluering af midtvejsevalueringsskema
v. Ellen Kjær Petersen
Samarbejde ang VFU på
GF2
v. Ellen Kjær Petersen

Information til elever forud
for VFU
v. Ellen Kjær Petersen
Skrivelse til elever vedr.
VFU
Procedure beskrivelse for
VFU GF2

Dato:

Tidspunkt:

Lokale:

25-09-2019

12.00 –
15.00

oM4, afd. Syd

Referent:

Anne Glent-Madsen

Til stede:

Lene Frandsen, Lilian Matzen, Dorte Gydesen, Anne Glent-Madsen, Ellen Kjær
Petersen, Hanne Eriksen, Tina Melbye

VFU i 2019 er onsdag i uge 41.
Er der noget vi skal samle op på?
Brian er ikke med i dag (Var ikke indkaldt).
Ellen skriver til Helen ang. praktikpladser. Brian har kontaktet
koordinatorerne.
Jobbasar uge 9: Odense/Middelfart: torsdag d. 27/2 kl. 9-12.
Svendborg: tirsdag eller torsdag samme uge, samme tid.
Info til VFU onsdag i 2. modul i uge 10.
VFU i uge 11 og ligeledes uge 12.
Skolen sender lister ud i uge 6.
Vi ser på kalenderen igen på mødet d. 9/12.
Karin: vil du sende samlet kalender for 2020 på Excel ark
ud inden da?
Opfølgning fra sidste møde.
Der har endnu ikke været lokale samarbejdsmøder.
Tina og Hanne: omdirigering af opgaver, hvor nye er ind over,
har en del af skylden. Kommunikationsvejene skal være klare
og aftalt os imellem. Stor fleksibilitet fra praksis. Tak for det!
Vi ønsker en procedure.
Skolens ønske, at vi får besked i god tid, da vi har usikre og forsigtige elever.
Tina Melbye og Ellen Kjær laver udkast. Dorthe Gydesen bliver inddraget mhp. praksisdelen.
Ekstra Arbejdsgruppemøde d. 9.12.19 kl. 12-14. Ellen indkalder.
En del er allerede aftalt under pkt. 5.
Skrivelse til eleverne ligger som en samtykkeerklæring på Uddataplus.
Ellen har undersøgt angående elevforsikring i tilfælde af uheld i
forbindelse med VFU. Mia oplyser, at eleven er dækket af skolens forsikring under VFU.
Dorthes og Maj-Britts skriv bliver rundsendt.
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Samarbejde om at ruste eleverne bedre til at være i et ansættelsesforhold.
v. Dorthe Gydesen

8

Eventuelt
-Kommissorium for gruppen

Projekt karrierematch har med stor succes kørt et cafeforløb. Eleverne
henter en masse viden om at være i et ansættelsesforhold bla.
Hvordan kommer vi praksischok og alm uvidenhed angående det at
være i et ansættelsesforhold til livs? Praksis kommer gerne ind og fortæller ved slutningen af et GF-forløb.
Vigtigt at differentiere indsatsen, for vi HAR mange elever, der er
gode til at passe deres ting. FOA også en mulighed.
Et alternativ: eleverne arbejder med en case/opgaver. Måske en ide til
informationsmødet.
Kommissorium for arbejdsgruppen er godkendt i LUU. Bliver
lagt på skolens hjemmeside i denne uge.
Datoer for næste møder d. 9/12 2019 og 18/3 2020.
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