Dagsorden og referat
Mødets art:
Arbejdsgruppemøde; samarbejdende aktiviteter på Grundforløbet
Ordstyrer:
Fraværende:

Dato:

Tidspunkt:

Lokale:

23-09-2020

10.30 –
12.00

Teams

Referent:

Karin Ravnø
Mia L. Madsen Lene Frandsen, Dorte GyTil stede:
desen, Anne Glent-Madsen, Marianne
Rask, Karin Ravnø
Udarbejdes sammen på selve mødet

1

Godkendelse af dagsorden

2

Hovedforløb som starter
umiddelbart efter GF2

3

4

Årshjul 2021
- datoer på årshjulsaktiviteter
Vurdering af;
Information til elever forud
for VFU
(fra sidste gang)

5

Skolens hjemmeside

Dorthe har været inde og se hvad vi har af materiale på skolens
hjemmeside. Der ligger en del som er for gammelt.
Mia skrev ned hvad der skulle ændres og får dette gjort.

6

Midtvejsevalueringer

Lene påpeger at flere kommunerne har et ønske om at midtvejsevalueringerne ligger tidligere, så eleverne kan nå at få dem
med ved ansættelsessamtalerne. (Odense kommune anvender
ikke midtvejsevalueringerne ved deres ansættelsessamtaler)
Lige nu er skolen i gang med at se på midtvejsevalueringerne,
da vi ønsker at udvikle dem.
Vi tager punktet med næste gang.

7

Eventuelt
Jobbasar efterår 2020

Anne stopper på sosufyn

Lene spørger ind til muligheder for at skolepraktikplanerne kan
passe sammen så der ikke er pause mellem uddannelserne.
Dette har betydning når kommunerne ansætter elever på GF2
mhp at fortsætte i et hovedforløb.
Mia fortæller at LUU havde dette på dagsordenen sidst, hvor
der er nedsat en arbejdsgruppe som skal undersøge hvilke konsekvenser det har at ændre i skolepraktikplaner enten for GF2
og HF.
Ambitionen er at vi fra GF2 august 2021 har en sammenhængende skolepraktikplan GF2 til hovedforløbene.
Vi fik fastlagt VFU, jobbasar og møder for 1. halvår af 2021.
Karin vedhæfter kalenderoversigt
Procedure ved VFU er lidt svær at vurdere grundet Corona-lukning.
Vi tager punktet med til næste gang

Karin orienterer om at jobbasar er ændret til at være virtuelt for
Middelfart og Odens grundet corona og et stort antal af elever.
Anne orienterer om for Svendborg fastholdes fysisk fremmøde
Anne går på efterløn til januar, tak for godt samarbejde
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8

Punkter til næste møde

Aktivitetsoversigt efterår 20021
Procedure beskrivelse VFU gennemgås med evt rettelser
Midtvejsevalueringer, hvis der er kommet nyt
GF+

Udviklingsarbejde

Den 9/11-20 kl 09-12 Udvikling af Gf aktiviteter.

Datoer for næste møde:
Den 26/1-21 kl 12.00-13.30
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