Nyhedsbrev fra ernæringsassistentuddannelsen hos Sansestormerne
Januar 2017
Vi ønsker alle praktikværter, ernæringsassistentelever og medarbejdere et rigtigt godt nytår og siger samtidig
mange tak for et godt samarbejde omkring eleverne i 2016. Vi er kommet godt i gang i 2017 med et EA2
hold på 15 elever og et EA1 hold, der starter den 30. januar med ca. 11 elever. I slutningen af marts
kommer EA3 retur med 12 elever.
Risskov Efterskoles elevhold fortsætter deres skoleår med en afsluttende 9. eller 10. klasses eksamen.
Lærerbemandingen på ernæringsassistentuddannelsen er fortsat Linda Schmidt og Birthe Balskilde. Anja
Christensen har barselsorlov, og som vikar for hende er ansat diætist, Tina Østergaard Troelsen. Skolen fik
ny forstander i marts måned. Skolens nye forstander hedder René Jacobsen.
Store forandringer
Som det er rygtedes i mange kredse er det blevet sådan, at Sansestormerne stopper sin aktivitet med
uddannelse af ernæringsassistenter pr. 31. juli 2017. Uddannelsen overgår herefter til Aarhus Tech.
Overdragelsen sker efter nøje overvejelse i forbindelse med den såkaldte udbudsrunde, der har været i gang
det sidste år på alle erhvervsuddannelser. Vi kunne ikke leve op til mange af de krav, der blev stillet til
ansøgere om uddannelsen f.eks. mulighed for samarbejde med andre uddannelser, udvikling af campusmiljø
og udvikling af EUX uddannelsen for ernæringsassistenter. Desuden har skolens forstander og bestyrelsen
ønsket en udvidelse af efterskolen. Vi har erkendt, at de to elevgrupper ikke har og kan have et fællesskab.
Efter 41 gode år med uddannelse overdrages den til Aarhus Tech, hvor den vil komme i et naturligt
fællesskab med andre fødevareuddannelser og desuden i sammenhæng med Grundforløb 2 målrettet
ernæringsassistentuddannelsen.
Vi regner med at invitere til afskedsreception den 29. juni 2017.
Trepartsaftalen august 2016
I forbindelse med trepartsforhandlinger mellem regering, arbejdsgivere og fagforeninger om tilstrækkelig og
kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser, er ernæringsassistentuddannelsen kommet i modvind.Aftalen
betyder, at uddannelsen er kommet på den såkaldte dimensioneringsliste (den sorte liste), hvilket betyder en
stramning af tilgangen til uddannelsen fra januar 2018.Fra den1. Januar 2018 skal eleverne have indgået en
uddannelsesaftale med praktikstedet inden opstarten på grundforløb 2 til målrettet
ernæringsassistentuddannelsen. Dvs. ½ år tidligere end det er nu. Desuden er der ikke mulighed for
skolepraktik på uddannelsen.
Der justeres for oprettelse af praktikpladser med, at der udbetales bonus til de uddannelser, der er kommet på
positivlisten. Den indeholder uddannelser, hvor der skønnes, at der mangler arbejdskraft. Samtidig bliver
praktikpladser for ernæringsassistentuddannelsen straffet med op til 27.000 kr pr. praktikplads, som de ikke
genbesætter. Det ser lidt sort ud for uddannelsen, og der arbejdes hårdt på at få beslutningen om
dimensioneringen ændret, så alle håber på en ændring inden 2018.

Praktikværtsmøde
Aarhus Tech og vi vil gerne indbyde til et orienteringsmøde den 9. marts 2017 for alle praktiksteder om
overdragelsen til Aarhus Tech, EUX - uddannelsen og trepartsaftalens konsekvenser. Invitation sendes
snarest. Vi opfordrer meget til, at Praktikværterne møder op til dette møde, da der er mange vigtige emner at
få belyst og drøftet, samt mulighed for at møde Aarhus Techs medarbejdere og stille spørgsmål til deres
intentioner med uddannelsen.
Uddannelsesaftaler – talentspor
Netop udkommet nyhedsbrev fra Fagligt Udvalg slår flg. fast omkring valg af talentspor.
Citat: ”Talentspor – hvornår skal det vælges:
FUE-sekretariatet har fået flere henvendelser om, hvornår en elev skal vælge talentspor. Derfor denne
orientering: Ministeriets udmelding er, at talentspor skal vælges fra starten af, når uddannelsesaftalen indgås.
Ernæringsassistentuddannelsens talentspor udgøres af 4 fag på højere niveauer. Disse fag erstatter
obligatoriske fag.
Efter at uddannelsesaftalen er indgået kan eleven godt vælge et eller flere af fagene på højere niveau, hvis de
endnu ikke er påbegyndt på det obligatoriske niveau i skoleforløbene på Trin 2. MEN, selvom en elev tager
alle 4 fag på højtniveau, efter at have indgået uddannelsesaftalen, så har eleven ikke gennemført talentspor. ”
Vi må derfor beklage, at vi har vejledt om, at talentspor kunne vælges senere i forløbet f.eks. ved
afslutningen af 1. skoleperiode. Vi vil drøfte det ved et møde med alle landets ernæringsassistent-skoler
medio januar, da vi ikke er den eneste skole, der har vejledt således.
DM for ernæringsassistentelever
DM i erhvervsuddannelser bliver afholdt den 26 -28. januar i Aalborg , hvor de bedste elever fra alle landets
ernæringsassistentskoler dyster om at blive danmarksmester.
I år har vi ikke kunnet stille op med en repræsentant fra Sansestormerne til at forsvare vores
Danmarksmesterskab fra sidste år, hvor Camilla Lillienskov Pedersen fra Aarhus Universitets- hospital,
Risskov blev Danmarksmester.
Nye belønninger
Fagligt Udvalg for ernæringsassistenter har besluttet, at der kan uddeles både guld - og sølvmedaljer for
virkelige gode præstationer til svendeprøven.
Guld medalje gives for 12 i både den mundtlige og den praktiske prøve.
Sølvmedalje gives for 10 i den mundtlige prøve og 12 i den praktiske prøve eller omvendt.
Ved svendeprøven i december afsluttede vi med 1 guldmedalje til Louise Kaagh, Grenaa Gymnasiums
Kostskoleafdeling, og 2 sølvmedaljer til Kickan Holtz, Regionshospitalet Randers og Isabella Kobberøe,
Smilets Mad, Århus. Vi ønsker tillykke med de flotte præstationer.

I er altid velkomne til at henvende jer med spørgsmål til os. Esme Sahin er den medarbejder i
administrationen, der varetager det administrative omkring ernæringsassistent-uddannelsen. Esmes
mailadresse er under næste punkt.
Mailforsendelser
Evt. rettelser i mailadresser m. m sendes til es@sansestormerne.dk med angivelse af navn, praktikstedets
navn, adresse og mail.
Med venlig hilsen
Birthe Balskilde
Tovholder

