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Sagsnr.: 01.037
Ref. Henrik Nygaard
Mobil tlf. 20766582
E-mail: hny@hnygaard.dk

SAG

: VINTERUDVALGET (VU)
Chaufføruddannelsesgruppen

EMNE

: Møde nr. 1 (i den nye gruppe)

TIDSPUNKT

: Torsdag den 16. februar 2017 kl. 09:00-13:00

STED

: Scandic, Bygholm – Horsens

DELTAGERE

: Christina Kjølby Kronborg (CKK), formand
Jens Bruun Jensen (JEJEN)
Ulla Milling (ULVMI)
Tommy Hougaard Pedersen (TPE)
Henrik Nygaard (HNY), sekretær

REFERENT

: HNY

NÆSTE MØDE

: Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 12.00 – 16.00 på Scandic, Bygholm –
Horsens

Vejdirektoratet
Aarhus Kommune
Ikast Brande Kommune
AMU-Nordjylland
Eget firma

Punkt
01.01

Aktion
Velkomst, præsentation og orientering

Efter velkomst og præsentation kunne HNY og JEJEN orientere om Vinterudvalgets behandling af emnet på netop afholdt møde.
Fra Vinterudvalget:
Her blev det fremsendte kommissorium således godkendt uden bemærkninger. Der er således i udvalget en bred enighed om vigtigheden af opgaven, med løbende at sikre, at seneste viden gøres tilgængelig for den udførende del af vintertjeneste. I forlængelse heraf
blev det besluttet, at udvalget stiller sekretærfunktion til rådighed for gruppen – i første
omgang ved HNY.
Blandt de emner der fremadrettet kan indarbejdes i kurserne nævnes:
•
•

Tømiddelhåndbog, med doseringsvejledning
Håndbog, planlægning og udførelse med principskitser mv.
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Side 2

•
•

Nye udbudsforskrifter
Plovforsøg.

HNY koordinere med TPE.

HNY

Vinterudvalgets kommunenetværksmøder har afsløret et manglende kendskab til kurserne. Såfremt AMU vil deltage på – udvalgte – møder er man velkommen. TPE gav udtryk
for interesse herfor.
01.02 Kommissorium
Omtalte kommissorium, af 23. januar 2017, er udarbejdet med udgangspunkt i det overgangsnotat, som den tidligere gruppe – der varetog etablering af kurserne – har udarbejdet til den nye gruppe, der herefter bistår AMU med udvikling og drift af kurserne. Af kommissoriet fremgår således:
”For at opfylde ovennævnte formål, kan gruppen på opfordring af AMU eller ved eget initiativ bidrage ved:
•
Planlægning af det faglige indhold af kurserne, herunder udarbejdelse af supplerende undervisningsmateriale
•
Uddannelse af faglærerne, bl.a. ved at foreslå emner og undervisere
•
Evaluering af kurserne, herunder forslag til tilpasning af undervisningsmateriale
og øvelser.”
Kommissoriet er herefter godkendt.
01.03 Evaluering 2016
Fra sidste års kurser blev følgende punkter nævnt:
Udfordringer vedr. tilmeldingsprocedure, flere har således oplevet ”lukket for tilmelding”.
TPE oplyste, at AMU er forsigtige med at åbne for flere dage, end man forventer at kunne
”fylde op”. AMU evaluerer.
Der søges indarbejdet mere praktik på årets kurser, evt. ved ekstra lastbil til øvelserne for
kørebaner.
Det er stadig en udfordring med forskelligt materiel, særligt for stier. Mange kursister oplever således undervisning, med markant anderledes materiel end det de reelt skal anvende
til daglig. Vanskeligt at løse hvis ikke de enkelte vejmyndigheder engagerer sig aktivt i planlægning af kurserne.
01.04 Kurser 2017
Der er afsat følgende kurser for 2017:
• Uge 39: Kørebaner primært VD, 5 dage
• Uge 40: Kørebaner primært kommuner, 4-5 dage
• Uge 41: Stier og fortove, 4 dage
Endeligt antal dage afhænger af søgningen, jf. ovenfor.

AMU
AMU

Side 3

Principielt er det ikke fremadrettet – som ellers ønsket – kun AMU Nordjylland der kan forestå kurserne. De søger dog at koordinere indsatsen, og må tages op hvis andre centre
skulle tilbyde undervisning.

AMU

Den største fremadrettede udfordring for kurserne er anvendelse af Bygholm efter driften
ved AUC ophører. Som muligheder blev nævnt:
• Leje af Bygningsstyrelsen
• Alternative pladser, fx:
o Plads i Hadsten
o Flyvepladser
• For kommunernes vedkomne på egen plads
VD retter henvendelse til Bygningsstyrelsen vedr. første mulighed.
01.05 Eventuelt, herunder møder 2017
Næste møde blev aftalt til tirsdag den 24. oktober 2017, fra kl. 12.00, i forlængelse af evaluering med underviserne.

VD

