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Referat fra lokalt uddannelsesudvalg  

Det pædagogiske område  

Fredag 1. februar 2012 kl. 13.00 – 16.00 

 

Deltagere Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Karina Bang 

Rasmussen, Jytte Johansen, Jonna Lauritsen, Marianne Dalby 

Fra skolen 

Find Greve, Lars Sørensen, Lonnie Hald Simonsen 

Afbud: Vibeke Nielsen, Kenneth Enrico Petersen, Hanne Nielsen 

 

Virksomhedsbesøg 

Det lokale uddannelsesudvalg var på virksomhedsbesøg på 

Remida og efterfølgende i Børnehuset Gudenådalen. Det var to 

meget interessante og informative besøg. 

Orientering 

3. Orientering fra Formanden 

 Formanden var fraværende 

4. Orientering fra Næstformanden 

 Intet nyt 

5. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen v. Lars 

Sørensen 

 Hallen og de nye bygninger på Minervavej er nu færdige og 

allerede taget i brug. Lokalerne blev vist frem ved skolens 

Åbent Hus-arrangement d. 22. januar, hvor 105 

interesserede besøgte Randers Social- og Sundhedsskole.  

 

 Lars Sørensen informerede om budgettet for 2013. Skolen 

har som tidligere udmeldt foretaget en række tiltag og 

justeringer, der medfører en række besparelser på drift, 



materialer og aktiviteter, men skolen har derudover været 

nødt til at foretage personalejusteringer svarende til 

skolens aktuelle faglige undervisningsbehov. Dette har 

medført, at to medarbejdere er blevet afskediget, herunder 

kursuskonsulenten på det pædagogiske område.              

Al henvendelse vedrørende kursusvirksomhed skal derfor 

fremover rettes til Karin Jørgensen på 

Karin.Jorgensen@sosuranders.dk  

 

 Lars Sørensen fortalte om oplevelserne fra DM i Skills i 

Århus i slutningen af januar. Den pædagogiske assistent- 

uddannelse var repræsenteret med en demonstrations- 

stand. SOSU-skolerne i Århus, Silkeborg og Randers var 

sammen om standen for at reklamere for uddannelsen. 

Standen var rigtig godt besøgt henover de 3 dage. Der er 

lavet nogle film, som beskriver dele af uddannelsen rigtig 

godt. Se filmene på: 

http://www.sosuranders.dk/videoer/pau-film/  

 

 PASS afholder workshop d. 6. februar 2013 omhandlende 

praktikmålene i den pædagogiske assistentuddannelse. Der 

er indbudt både skolerepræsentanter og praksis-

repræsentanter. Der vil være information om dette på 

kommende møde i LUU. 

 

 Med dagsordnen var medsendt rapporten: Behov for 

velfærdsuddannede i Midtjylland. Lars Sørensen 

fremhævede nogle af pointerne. Selvom rapporten 

konkluderer, at der i nær fremtid vil være overskud af 

eksempelvis pædagogiske assistenter, så er det samtidig 

vigtigt også at medtage, at der andetsteds i rapporten 

nævnes, at der lige nu er ansat ca. 14.000 ufaglærte 

medarbejdere på det pædagogiske område!  

 

 Evalueringen omhandlende sammenhæng mellem skole og 

praktik var medsendt dagsordnen. Hver 

samarbejdskommune har efterfølgende fået en evaluering 

gældende for deres kommune. Skolen ønsker en 

tilbagemelding på evalueringsformen, - dette udskydes til 

næste møde. 
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6. Punkter til næste møde 

 Kvalitet og udvikling 

 Vejlederrollen. LUU ønsker at diskutere vejlederrollen. 

 Drøftelse af evalueringsformen på sammenhængen mellem 

skole og praktik. Skolen ønsker tilbagemeldinger og evt. 

forslag til justeringer ude fra praksis, således at 

resultaterne fra evalueringen fremover kan anvendes aktivt 

i forhold til en yderligere styrkelse af sammenhængen 

mellem skole og praktik. 

7. Eventuelt 

 Intet under eventuelt 

 

 

Referent 

Lonnie Hald Simonsen 

 


