Dato:13. februar 2017, Odense
Deltagere: Kim, Morten, Pia, Heidi, Marianne
Fraværende: Susanne
Referent: Marianne
Evaluering af Instruktørdagen med baggrund i spørgeskema og papkort. Kim orienterede om resultatet af
spørgeskema: 65,6% af deltagerne har svaret. Overordnet positive tilbagemeldinger. 91,7% af dem der har
svaret er ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” tilfredse med dagen.
Marianne orienterede om indholdet i de 86 papkortene, som deltagerne udfyldte på dagen. Konstruktive
ideer og refleksioner.
Ris og ros bruges til planlægning af næste års Instruktørdag.
Udfordringen med uddannelse af de eksisterende trænere. Vi præciserede følgende:
a) Den nye træneruddannelse er en sammenhængende uddannelse og nye instruktører skal gennemføre
alle moduler.
b) Erfarne instruktører gennemfører uddannelsen som ovenfor - dog kan der søges dispensation for modul
9 og 10 (elev og aspirant). Ansøgning (i form af ansøgningsskema) for dispensation fremsendes af
regionsledelsen til DRK-TU.
c) Elevforløbet for nye instruktører kan gennemføres parallelt med modul 4, 5, 6 og 7.
d) Aspirantforløbet for nye instruktører gennemføres efter afsluttet modul 7.
e) Elev- og aspirantforløbet for nye instruktører skal være afsluttet før man begynder på modul 11.
f) Der gives ikke merritoverførelse på modulerne.
g) Modulerne kan ikke tilbydes som enkeltmoduler, da uddannelsen er en sammenhængende uddannelse,
hvor de enkelte moduler bygger ovenpå hinanden.
Beregning af kapacitet på uddannelsen. Pia præsenterede et forslag til en model, som vi skal bruge i vores
planlægning for uddannelsen 2018. Vi tager den op på næste møde.
Skal vi stramme op på modulerne, ændre noget? Vi lægger dyrlægeaftenen ind i modul 6 og sparer derved
en undervisningsaften.
Kursusansvarlig på de forskellige kursusdage/weekender i 2017.
29. april: Kim og Pia
20. maj: Marianne og Kim
17.- 18. juni: Morten
30. september- 1. oktober: Pia og Heidi
4. november: Marianne
20.-21. januar 2018: Alle i TU
Økonomi for regionerne ifb med ny uddannelse. Pia fremlægger henvendelse fra Bornholm. Drøftet.
Praktik omkring undervisere på uddannelsen. Kontrakter godkendes og der sættes kontaktpersoner på
kontrakter (se ovenfor, kursusansvarlige.) Regninger fra undervisere sendes direkte til Ulla Eriksen:
post@d-r-klub.dk – mærket: TU.

Efteruddannelse/trænerdage i TU-regi. Erfarne instruktører kan naturligvis deltage i efteruddannelse i
DRK-TU-regi de næste år. Der er dog ikke pt økonomi til at arrangere efteruddannelse.
Kommunikationsplan for uddannelsen – fortsat. Udsat, tages op på næste møde.
Nye mødedatoer for TU.
Mandag 13. marts kl. 18.30, Odense.
Mandag 24. april kl. 18.30, Odense.
Formandsskifte. Heidi er ikke længere formand i TU. Heidi har trukket sig pga arbejde. Pia Bielefeldt er fra
14. februar formand for TU. Heidi har underrettet sekretariatet.

