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1

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer
•

KF blev valgt som referent

•

AO blev valgt som ordstyrer	
  

2 Punkter til drøftelse
2.1

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om anerkendelse af visse
uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Dette er høring vedrørende gennemførsel af det reviderede anerkendelsesdirektiv i vores
nationale lovgivning, så DDS bør forholde sig til det. Læs især om fælles
uddannelsesrammer og uddannelsestest (§ 10 i lovforslaget), som vi jo er i gang med at
drøfte for skiinstruktører.
Formålet med lovforslaget er at etablere en ramme for fælles erhvervspas, så uddannelsen
formaliseres på tværs af landende og fremstår mere ensartet.
DDS opererer inden for forskellige aspekter og tjenesteydelser, når skiklubber rejser rundt i
Europa. DDS ydelser købes i Danmark og udøves i et andet land; fri forflyttelse af
arbejdskraft.
Erhvervspasset giver mulighed for at være selvstændig samt ansat i. Men DDS har ingen
intentioner om, at danskere skal åbne skiskoler men derimod at de kan ansættes på lige
vilkår som andre skiinstruktører i Europa. De respektive lande kan justere om danskerne
må komme ind eller ej, da de pågældende lande kan selv konsumere mængden af danske
skiinstruktører.
Rasmus Lyhne Ibsen (sekretær for DIF’s bestyrelse) har kontaktet DDS for at høre vores
holdning og kontaktes efter mødet.
Umiddelbart har DDS svært ved at gennemskue, hvilken effekt lovforslaget får. Ved en
fælles uddannelsesramme kan Frankrig, Italien, etc. ikke afvise de danske skiinstruktører,
men uddannelsesstrukturen kan risikere at skulle ændres, hvis nye krav opstilles.
DDS bør komme med et høringssvar til ministeriet. Her besluttes det, at DDS støtter op
omkring det Ingegerd Jørgensen (Styrelsen for Videregående Uddannelser) anbefaler og
foreslår.
DDS er som udgangspunkt enige i forslaget og støtter generelt op omkring Frankrig.
Bilag vedhæftet

2.2

PSI1

Slagelse Skiklub har meddelt DDS, at de ikke vil afholde PSI1 i uge 45. Derfor skal DDS
finde ud af, om DDS selv skal afvikle PSI1 som for 3 år siden eller på anden vis, da DDS
har behov for at udbyde PSI1.
DDS har de sidste 2-3 afholdt PSI1 med Slagelse Skiklub i Sölden, hvilket har karamboleret
med Skiklubben Hareskov. Skiklubben Hareskoven har vist interesse for at afvikle PSI1 i
uge 42, hvilket er problematisk i forhold til efterårskurset i Hintertux, da DDS’ uddannertrup
skal bruges hertil. Herudover vil det være et problem for kursisterne at lægge PSI1 i uge 42,
da mange kursister vil blive senere færdige med uddannelsen.
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DDS ser det som en mulighed at afvikle PSI1 i forbindelse med Surf og Ski's Snowcamp i
Sölden i uge 46. Herved kan DDS udnytte et godt koncept og skal samtidig "kun" sørge for
uddannere samt porte, hvilket kan købes på destinationen. Nortlander står for bustransport,
hotel og liftkort.
Herved kan DDS’ kursister være en del af et større fællesskab og samtidig gøre
Snowcamps’ 300 øvrige deltagere opmærksomme på Den Danske Skiskole.
Prisen for at deltage Snowcamp er 4.499 kr. Her skal AO kontakte Palle Kjær for en
reduceret pris, da DDS’ kursister ikke vil få gavn af de grundlæggende elementer i campen.
Snowcamp ses som et godt koncept, der fungerer, og en god løsning.

3 Beslutningspunkter
3.1

4 Orienteringspunkter
4.1

Orientering fra kontoret /AO /KF

Status på efterårets kurser:
•

Teori i Danmark:

Teori i Danmark afvikles i Brøndby og Aarhus lørdag d. 26. september i samarbejde med
Martin Faber fra SkiArena og har indtil videre 8 tilmeldinger.
•

Uge 42:

Tilmeldingsfristen var fredag d. 14. august og har haft mange tilmeldinger op til og efter. På
nuværende tidspunkt har 192 kursister tilmeldt sig, hvilke fordeler sig på 9 Teknik-hold, 5
BSI1-hold + 2 kont., 2 BSI2-hold + 1 kont., 1 PSI3/kont.-hold og 2 workshops.
DDS forventer at få fyldt de sidste par hold og evt. oprette et par ekstra. På trods af ca. 250
kursister i uge 42 førhen, så er DDS' mål omkring 230 kursister, da det kan være
problematisk at erhverve nok uddannere til turen grundet Interski.
Ved ikke at opnå 250 kursister i uge 42 har ikke en stor udgift, da busser endnu ikke er
bestilt og der kan forhandles med hotellerne omkring antal værelser.
Det er her vigtigt, at alle hold fyldes op, da den økonomiske fortjeneste opnås herved.
Hvis DDS ikke lever op til forventningerne mht. antal kursister i uge 42 bør man kigge på en
ny strategi i forhold til at optimere forårskurset i uge 18.

•

Førstehjælp:	
  

Førstehjælps afvikles lørdag d. 7. november i Brøndby i samarbejde med Stefan Sparvath
og har indtil videre 2 tilmeldinger. Flere tilmeldinger forventes op til og efter uge 42.
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Workshop:	
  

•

Fremover vil DDS i uge 18/42 udbyde en overordnet workshop, hvor holdene inddeles efter
niveau og ambitioner. Dette gøres for så vidt muligt at undgå ikke fyldte hold.

Sponsorer:	
  

•

Audi fortsætter som sponsor med en ny bil – formentlig den samme. Audi har haft bedste
resultatmæssige år i verden og Danmark og har været meget tilfredse med samarbejdet
med DDS.
Surf & Ski forsætter som sponsor med 20.000 kr. pr. år samt spalteplads i Skinews.
Helly Hansen leverer nye uniformer i løbet af september (aftalen var medio september) –
AO kontakter Helly Hansen herom.
Det ses som værende meget positivt, at samtlige sponsorer fortsætter samarbejdet med
DDS.

4.2

Regnskab /AO

AO fremlægger regnskab.
Regnskaber er svært at tyde/ikke retvisende i forhold til uge 42, da DDS modtager betaling
fra kursisterne inden regninger til bus, hotel, liftkort, etc. betales. Derfor vil regnskabet være
mere retvisende, når disse regninger er betalt.
DDS har grundet fejl i FI koder på indbetalingskort en del udestående, hvilket AO arbejder
på at få styr på.
Til Interski har der været en stor egenbetaling blandt uddannerne samt brug af point og
Interskibonus.
Regnskab er godkendt.
Bilag vedhæftet

4.3

Interski /AO
•

Status på Interski

De første Interski-deltagere tager afsted torsdag d. 27. august (Turisterne), hvorefter
demoholdet tager afsted fredag d. 28. august og resten i løbet af ugen efter. Selve Interskikongressen i Ushuaia varer fra d. 5.-12. oktober.
Flybilletterne er bestilt igennem Kilroy og kontoret har været utilfredse med selskabet
selvom DDS er VIP-kunder. Her er der brugt meget tid og fokus på at få overblik over
flybilletterne og de mange ændringer. Dette er der kommet styr på.
Alt i alt har det været svært at koordinere 32 mands rejse til Argentina. Hertil har der været
problemer med hotellet pga. lav standard, hvorfor Interski-rejsebureauet ville flytte DDS’
deltagere til et andet hotel. Dog har DDS valgt at blive på hotellet i stedet for at blive flyttet 6
km til et andet hotel.
Sammen med Dennis Dujmovic produceres 500 flyers, der ligeledes skal deles ud i uge 42.
I forhold til budgettet er DDS godt med i forbindelse med Interski.
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4.4

Dagsorden

Manual /AO
•

Status på manual

AO, RL og øvrige skribenter arbejder på manualen.
2 kapitler er snart klar og sendes snart til layout. Det går fremad, men tager lang tid og
Interski har taget meget fokus.
Manualen følger stadig det godkendte budget og den nye manual og det nye pensum står
klart til forårskurset i uge 18 og i så god til, at kursisterne her får rig tid til at sætte sig ind i
det nye materiale.
Grafikeren skal booke tid til trykkeri og denne tid bookes først, når manualen står helt
færdig. Her påpeger HSJ at Interski tidsmæssigt ligger godt i manualprocessen, da DDS så
har tid til at tilføje den indflydelse og inspiration Interski kan have på manualen.
Det forventes at folk bliver begejstrede over det nye produkt, der vil være en hardbackudgave fremfor det nuværende kompendium.
De nye skolesving skal godkendes af borgnæs og justeringer skal drøftes.
Hertil vil der være meget arbejde i forhold til korrekturlæsning, hvilket DDS er forberedt på.

5 Eventuelt
5.1

DS29

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen skal finde ud af, hvor
DS29 skal have adresse.
DS29 fungerer som en klub og skal afvikle en ordinær generelforsamling i Aalborg.
På nuværende tidspunkt består DS29’s bestyrelse af DDS’ afgående bestyrelse, hvilket der
skal rettes op på.
En reminder til AO og RL er, at formalia skal være i orden.

5.2

DSkiF uddannelsesudvalg - DDS-repræsentant

Tue er er med i udvalget og repræsenterer DDS. Det første møde vil foregå d. 26. august opstartsmøde.
Udvalget består blandt andre af Benjamin Nodal, Søren Essendrop, Mads Buh, Johan
Duus, Kristian Wulff og Martin Hjort Østergaard.
Da DDS bruger meget tid og fokus på Interski, Hintertux i uge 42 og ikke mindst manualen,
skal man være opmærksom på, hvad DDS kan magte af opgaver i resten af året, da DDS
hverken har tid eller ressourcer til nye tiltag. Derfor har DDS ikke tid til flere opgaver før
efter jul.

5.3

PSI3 teori i DK

Under bestyrelsesmødet d. 7/1 blev afvikling af PSI3 teori i DK drøftet og der var enighed
om, at denne eksamen er dyrere at afvikle, hvorfor en højere pris på denne bør fastsættes.
Her hersker der efterfølgende tvivl om, hvorvidt denne eksamen skal afvikles eller ej?
PSI3 teori i DK er en reeksamen for kursister, der før har deltaget på et PSI3-kursus. En
02-11-2015
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mulighed er, at afvikle denne reeksamen sideløbende med de almindelige BSI1 og BSI2
teorieksamener. Hvis denne eksamen skal udbydes skal flere uddannere engagere sig i at
bedømme eksamen. Til denne eksamen kan DDS tillade sig at have en længere svarfrist,
hvilket giver et større råderum for at få uddannere til at rette disse.
Bestyrelsen ser intet problem i at udbyde denne eksamen på trods af, at denne er
væsentlige større og indeholder flere elementer end BSI1 og BSI2 teorieksamenerne.
Det besluttes, at kontoret laver en vurdering og anbefaling, om denne reeksamen skal
afvikles eller ej i forhold til pris, udgift, praktisk afvikling, etc.
På baggrund af manglende efterspørgsel på denne eksamen besluttes det, at DDS afventer
forespørgsler på denne og tager stilling til disse, når situationen opstår.

5.4

Midtvejsevaluering

Under bestyrelsesmødet d. 7/1 blev midtvejsevaluering på eksamensrettede kurser drøftet.
Her blev det besluttet, at det skal offentliggøres på hjemmesiden, hvad kursisten kan
forvente at få oplyst her. Dog er der tvivl om, hvad dette skal bestå af?
Tue:
”Jeg har en forventning om, at kursisten får klar besked om, hvad der er godt til og hvad de
har brug for ekstra fokus på de kommende dage på vej mod en eksamen. Det vil ikke være
muligt at fortælle, om de vil bestå eller ej, men det skal ses som en rettesnor. F.eks.
- Din undervisning fungere godt, du har et fint overblik og der er en fin progression.
- Du skal arbejde mere med dynamikken i dine kortsving, med fokus på afslutning og
overgang til næste sving.
- Tilsvarende savner jeg energi i dine lange sving, kør evt. med XXXX om eftermiddagen,
det vil hjælpe dig.
- Generelt arbejder du i den rigtige retning og jeg ser en positiv udvikling, så fortsæt det
gode arbejde med fokus på afslutning og overgang i kortsving samt energi i dine lange
sving.”
Midtvejsevalueringen blev i første omgang etableret, da flere kursister, ifølge MT, har
efterspurgt denne. Det er blevet vedtaget, at der skal afvikles midtvejsevaluering i form af et
kort møde mellem uddanner og kursist på samtlige eksamensrettede kurser. Denne består
af en obligatorisk samt frivillig feedback, hvor kursisternes niveau evalueres subjektivt. Her
er det dog vigtigt, at kursisterne ikke tolker evalueringen som en garanti men blot et
fingerpeg om, hvor den pågældende kursist befinder sig i forhold til at bestå kurset på det
pågældende tidspunkt. Uddannerne skal være klare i spyttet og ens for alle kursister.
Midtvejsevalueringen skal være ensartet, kort og tydelig, så kursisterne kan tolke
evalueringen retvisende.
Når det skal offentliggøres på hjemmesidens eksamensrettede kurser, skal der stå
følgende:
”Informativ evaluering sigter på at tydeliggøre, hvad kursisten skal arbejde på for at forbedre
sig indenfor forskellige aspekter og bero på standpunkt. Der skal skabes klarhed for
kursisten om den pågældende midtvejs-præstation er nok til at bestå.”
I forårs- og efterårskurserne har kursisterne retskrav på at få at vide, hvad deres
standpunktet er: hvor langt er kursisten fra at bestå på det pågældende tidspunkt. Derfor
skal uddannerne forberedes på dette. Alle kursister får midtvejsevaluering tilbudt og IKKE
påbudt.
Det besluttes, at DDS fortsætter som på nuværende tidspunkt og spørger indtil behovet for
midtvejsevaluering i spørgeskemaet. Herefter skal DDS sørge for, at uddannerne
efterfølgende kan tilbyde kursisterne en ensartet midtvejsevaluering. Uddannerne i uge 42
skal uddybe standpunktet, hvis kursisterne spørger om det og kursisterne skal behandles
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ensartet. Uddanneren er forpligtet til denne midtvejsevaluering, hvilket de skal informeres
om. Kursister informeres derfor ikke om midtvejsevaluering endnu, før efter uge 42, hvor
behovet for dette skal vurderes via spørgeskemaet.
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