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Punkt
02.01

Aktion
Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.
02.02

Fremadrettet struktur

I forbindelse med forberedelse af Vejdirektoratets udbud af kørsel i 2018 har det været
drøftet, hvorvidt tidligere gennemførte kurser skal opdateres. De grundlæggende kursusplaner indeholder muligheden for at tilbyde Intro- hhv. Ajourførende kurser, hvorfor
spørgsmålet blev drøftet på ny på mødet:
Der var dog på nuværende tidspunkt ikke stemning for at opdele kurserne i Intro hhv.
ajourførende. Kræfterne koncentreres i stedet om fortsat udvikling af de nuværende kurser. Den enkelte vejmyndighed må herefter selv skønne nødvendigheden i krav til genopfriskning af kurserne.
Mht. stikurser, kan disse gennemføres på kommunernes egen plads, såfremt en sådan med
flis kan stilles til rådighed. Der har været interesse herfor, bl.a. fra Kalundborg, Herlev m.fl.
Det vil være hensigtsmæssigt, at orientere om kurserne på kommende kommunenetværksmøder.
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02.03

Evaluering 2017

Antal deltagere VD:
Kørebanekursus: Ca. 125 deltagere fordelt over mandag, tirsdag og onsdag. Ifølge tilbagemeldinger synes vi at have ramt indholdet, og tiden der bruges på de enkelte aktiviteter,
præcis som ønsket. Der har endvidere været positive tilbagemeldinger over hele linjen.
Antal deltagere kommuner:
Kørebanekursus: Ca. 120 deltagere fordelt på mandag og tirsdag i uge 40.
Stikurser: Ca. 100 fordelt på mandag og tirsdag i uge 41.
Overordnet set et der således tale om en tilfredsstillende søgning til kurserne.
Tilfredshedsundersøgelser efter kurserne viste således også et tilfredsstillende gennemsnit
(mellem 7,2 til 7,5 på en skala til 10). Også forplejningen fik ros.
Generel evaluering:
• Også i år var der rigtig godt udbytte af den gennemførte generalprøve.
• Der er kommet yderligere fokus på praktik, bl.a. traktor i rundkørsel.
• Tilmeldingsprocedure: Der har været meget sen tilmelding, specielt til stikurserne.
Tilmeldingsfrist bør fremgå af brochure, kommunerne tænker typisk først på det i
september. Hensigtsmæssigt med en udskydelse af tilmelding på 14 dage. Brochure kan udleveres på kommunenetværksmøder i maj 2018.
02.04

TPE
HNY

Kurser 2018

Der er planlagt følgende kursusuger i 2018:
• Vejdirektoratet: uge 38 og 39 (muligvis en yderligere uge, afhængigt af antal af
nye entreprenører efter udbud)
• Kommunerne: uge 40 og 41
Herefter kan der afholdes kurser hos kommunerne.
Undervisningsmaterialet på Chaufføruddannelsesgruppens hjemmeside på vejsektoren.dk
bør opdateres til det senest anvendte.

TPE/CKK

Herefter skal materialet opdateres mht. udførelsesskitser med udgangspunkt i ny Håndbog
for planlægning og udførelse af vintertjeneste.

HNY/TPE

Supplerende hertil sender TPE TUR’s tidligere lærebog til medlemmerne, hvorefter det vurderes om materiale herfra kan anvendes i undervisningen.

TPE

Der er endnu ingen endelig afklaring vedr. fremtidige aktiviteter på Bygholm. Der pågår
forhandlinger der involverer Horsens Kommune, Teknologisk Institut og Bygningsstyrelsen,
med Vejdirektoratet på sidelinjen. For nærværende forventes Bygholm også at kunne anvendes i 2018, VD følger situationen tæt.
02.05

Eventuelt, herunder møder 2018

Næste møde er planlagt til afholdelse tirsdag den 13.03.2018, kl. 12.00 – 16.00.

CKK/TIDA

