
 

Referat fra lokalt uddannelsesudvalg  

Det pædagogiske område  

Torsdag 5. februar 2014 kl. 13.00 – 16.00 

 

Deltagere Birthe Bøggild, Karina Bang Rasmussen, Jytte Johansen, Charlotte 

Styver, Bente Have, Kenneth Pedersen, Karin Mathisen, Signe Kanstrup Sørensen, 

Elsy Thomsen 

Fra skolen Find Greve, Annemette Lyngby, Karin Jørgensen, Lonnie Hald Simonsen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen 

 Der var en uformel præsentationsrunde og velkomst til Bente 

Have og Elsy Thomsen, nye medlemmer i luu pæd. 

 Grundet omorganisering i Randers kommune, er der nu 2 

uddannelsesansvarlig for pau eleverne. I forhold til deltagelse i 

luu, er det vigtigt at der er lige fordeling af pladserne mellem 

arbejdsgiver og arbejdstager, derfor vil det fortsat kun være 1 

repræsentant fra Randers kommune. Jytte Johansen forsætter 

som medlem, Birthe Bøgild er suppleant. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

 Dagsordnen godkendt. 

 

Drøftelser 

Grundet afbud fra oplægsholder, fik dagsordenen en anden karakter.  

3. Pau uddannelsen 

 Annemette Lyngby holdte et oplæg omhandlende beskæftigelse 

som pædagogisk assistent. Glædeligt viser det sig, at de 

færdiguddannet pædagogiske assistenter faktisk er i ansættelse, i 

gang med videreuddannelse eller andet.  



 

 Ofte bliver det udlagt som om de pædagogiske assistenter ikke er 

i arbejde, tallene viser noget andet. Derfor skal vi hjælpe 

hinanden med at italesætte de egentlige forhold. 

 Find Greve præsenterede de nye fag som formodentlig, bliver 

gældende for den reviderede pædagogiske assistent uddannelse. 

Forslagene er stadig i høring, men forventes godkendt i løbet af 

foråret. 

Ved kommende møder i luu, vil de endelige beslutninger, i forhold 

til PAU uddannelsen, blive præsenteret.   

 Før kravet om 02 i dansk og matematik bliver en realitet til august 

2015, er her en enestående mulighed for de ufaglærte 

pædagogmedhjælpere, der ønske uddannelsen. Randers social og 

sundhedsskole opretter et GVU hold med start d. 15. juni 2015 

læs mere her: 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/andre-

forloeb/gvu/ansoegningsfrister/   

 

 Karin Jørgensen præsenterede 6 ugers jobrettet uddannelse for 

ledige på det pædagogiske område. Powerpointet medsendes 

dette referat.  

Luu er bekymret da udspillet ikke afspejler arbejdskraft behov. 

 

 På baggrund af skema til behovsindmelding fra EPOS, diskuterede 

luu. Karin Jørgensen udarbejder den samlede indmelding. 

 

4. Orientering fra Formanden 

 Intet nyt 

 

5.  Orientering fra næstformanden 

 Ad hoc grupper.  

 Karin Matissen har været i kontakt til John Steffensen fra PASS i 

forhold til økonomien i forbindelse med oprettelse af ad hoc 

grupper. 

 Der er, som ventet, ikke ekstra betaling at hente, men 

arbejdsgiverne giver udtryk for at de vil være imødekommende 

over for deltagelse i ad hoc grupper. 

Luu beslutter at det, fremadrettet, skal være mulighed for at 

oprette ad hoc grupper. 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/andre-forloeb/gvu/ansoegningsfrister/
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/andre-forloeb/gvu/ansoegningsfrister/


 

 I forbindelse med optag af pædagogiske assistenter efter august 

2015, nedsættes en ad hoc gruppe. Bente Have, Annemette 

Lyngby, Find Greve og arbejdsgiver repræsentant fra Randers 

kommune, sidder i denne gruppe. Annemette Lyngby er tovholder 

og kalder ind til 1. møde. 

 Fremadrettet ønskes en ad hoc gruppe som arbejder med 

samarbejdet til de daglige vejledere i praksis 

 

6. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen  

 Se under pkt. 3 

 

7. Orientering fra kursus 

 Karin Jørgensen orienterede om praktikvejlederkursus for 

vejledere til pædagogisk assistent elever i praktik. Læs mere om 

kurset her: http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-og-

efteruddannelse/paedagogisk-omraade/praktikvejledning/  

 

8. Orientering fra praktikkoordinatoren 

 Skolepraktikinformationsmødet d. 25. marts 2015 er fuldt booket. 

 Randers social og sundhedsskole har besluttet at ophæve 

funktionen som praktikkoordinator som vi kender den. Lonnie 

Hald Simonsen har derfor valgt at opsige sin stilling, og stopper på 

skolen 31. marts 2015. 

 

9. Eventuelt 

 Fremadrettet skal der være et punkt som hedder nyt fra 

elevrådet. 

 

10. Punkter til næste møde 

 Kvalitet i uddannelsen (elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) Vis 

kvalitet) 

 Nyt fra ad hoc gruppen 

 Nye AMU uddannelser. Karin Jørgensen opfordre til at 

medlemmerne hver især overvejer om der skal nye kurser til 

 Udviklingsredegørelsen til den pædagogiske assistent uddannelse 

 Nyt fra Ny Nordisk skole 

Referent 

Lonnie Hald Simonsen 
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