
 

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg  

Det pædagogiske område  

16. september 2013 kl. 13.00 – 16.00 

 

Deltagere  

Hanne Nielsen, Tomm Andersen, Karin Mathiesen, Marianne 

Dalby, Tove Sørensen, Lisbeth Vandborg, Jytte Johansen,  

 

Fra skolen 

Vibeke Nielsen, Find Greve, Lars Birger Sørensen, Frederikke 

Dybdahl, Lonnie Hald Simonsen 

Afbud: Vibeke Kristensen, Jonna Laursen, Kenneth Pedersen 

1. velkomst 

 Kort præsentationsrunde og specielt velkommen til 

Frederikke Dybdahl, gæsteunderviser til mødet. 

 

2.  Godkendelse af dagsordnen 

 Dagsorden godkendt 

 

Drøftelser 

3. Innovation v. Frederikke Dybdahl 

 Det faglige udvalg blev guidet igennem en innovativ 

proces, hvor de fik lejlighed til, på egen krop, at 

mærke hvordan der arbejdes med innovation på den 

pædagogiske assistentuddannelse. Materialet fra 

Frederikke kan ses på dette link: 

http://prezi.com/utnajz61gijf/social-innovation/  

  

Orientering 

http://prezi.com/utnajz61gijf/social-innovation/
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4. Orientering og kort fra kurser v. Frederikke Dybdahl 

 Frederikke oplyste at hun fremover er ny kontakt- 

person for kurser til det pædagogiske område. Hun 

kan kontaktes på mail 

Frederikke.dybdahl@sosuranders.dk   

eller mobil 29 39 15 78 

 

 Frederikke oplyste, at Rikke Gregersen fra 

kursusafdelingen har udviklet et kursus i AMU-regi 

der retter sig mod pædagogiske medarbejdere, som 

arbejder inden for specialområdet.  

 

 Frederikke oplyser, at der er god kontakt til 

samarbejdskommunerne i forhold til 

rotationsprojekter samt kursusvirksomhed for bl.a. 

dagplejere.  

 

 Med den nye skolereform bliver der sandsynligvis et 

”overskud” af medarbejdere.  

Medlemmerne i LUU spørger, i den forbindelse, til 

tiltag der kunne støtte de pædagogmedhjælpere som 

arbejder i skoleregi.  

Der ligger en opgave i forhold til at kompetenceløfte 

disse medarbejdere. Randers Social- og 

Sundhedsskole vil gerne invitere de uddannelses- 

ansvarlige fra kommunerne og FOA ind til et møde, 

hvor netop ovenstående er på dagsordenen. Skolen 

er tovholder på dette. 

 

5. Orientering fra Formanden 

 Intet nyt 

 

6. Orientering fra Næstformanden/ FOA 

 

 Tomm Andersen informerede om: Kåring af årets 

praktikplads.  

Det er ikke et nyt tiltag, det har fundet sted i mange 

år inden for erhvervsskolerne, men det er nyt for 

Pædagogisk Assistentuddannelse og for SOSU- 

uddannelserne. 

mailto:Frederikke.dybdahl@sosuranders.dk
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Formelt foregår det sådan, at eleverne kan indstille 

deres praktikplads som ”Årets praktiksted” – 

naturligvis med en begrundelse/beskrivelse af 

hvorfor praktikstedet bør kåres. 

 Kåringen finder sted onsdag i uge 10 i forbindelse 

med ”Store Praktikdag” som FOA afholder på 

Randers Social- og Sundhedsskole.  

LUU hilser dette tiltag velkomment. 

 

7. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen 

 Skolen har modtaget 3 klager i indeværende år. 

Disse blev forelagt det lokale uddannelsesudvalg, og 

der blev redegjort for håndteringen af disse 

klagesager. 

 

 Medlemmerne af LUU besluttede, at materialet fra 

dialogmødet med PASS i Silkeborg skal indgå i næste 

mødes temapunkt omhandlende arbejdet i LUU. 

 Skolen forventer, at der kommer en revision af 

Pædagogisk Assistentuddannelse - tidshorisonten er 

dog stadig uvis. Tidsplanen vil blive forevist LUU, 

ligeså snart denne foreligger. 

Lars Sørensen orienterede om de mulige tiltag, der 

allerede ses nu kan ses i forhold til at revidere 

Pædagogisk Assistentuddannelse. Herunder bl.a. 

øget anvendelse af IT samt evt. udvidelse af 

sundhedsfag samt implementering af andre og mere 

fagspecifikke valgfag. Den nye folkeskolereform og 

herunder større krav til inklusion vil også stille nye 

krav til de pædagogiske medarbejdere.  

 

 Lars Sørensen orienterede om PAU-indsatsen 2013. 

På landsplan er der igangsat en PAU-kampagne med 

fokus på bl.a. at flere og flere ønsker at uddanne sig 

inden for det pædagogiske område, men at der 

mangler praktikpladser.  

SOSU-lederforeningen har, i forbindelse med PAU- 

indsatsen, udarbejdet en brochure som henvender 

sig til arbejdsgivere og politiske beslutningstagere. 

Brochuren er vedhæftet dette referat. 
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 Skolen har samtidig oprettet et 

praktikpladsopsøgende tiltag. Private institutioner og 

opholdssteder bliver besøgt, og de orienteres om 

muligheden for at købe en elevplads på Pædagogisk 

Assistentuddannelse, evt. en GVU-plads eller 

efteruddannelse eller opkvalificering af pædagogiske 

medarbejdere via AMU-uddannelser eller 

pædagogiske kurser. 

 

 Randers Social- og Sundhedsskole blev i denne uge 

nævnt på undervisningsministeriets hjemmeside i 

forbindelse med Ny Nordisk Skole. Se: 

http://nynordiskskole.dk/~/Ny-Nordisk-

Skole/Content/News/2013/130911-Ugens-Ny-

Nordisk-Skole-netvaerk-Kortere-afstand  

 

Stor ros til arbejdsgruppen bag Ny Nordisk Skole 

som består både praksisfolk og undervisere fra 

skolen. 

 

8. Orientering fra Praktikkoordinatoren 

 Der er stadig ledige pladser på 

skolepraktikinformationsmødet d. 24. september 

omhandlende Pædagogisk Assistentuddannelse. 

 

 Lonnie Hald Simonsen orienterede om et 

samarbejdsmøde skolen og de 3 

uddannelsesansvarlige fra Mariagerfjord, Randers og 

Favrskov har afholdt.  Forespørgslen om ændring af 

ordlyden i retningslinjer for praktik blev 

imødekommet af LUU. Lonnie Hald Simonsen sørger 

for dette 

 

 Mødedatoerne for 2014 blev vedtaget. 

 

 

9.  Punkter til næste møde 

 Undervisningsplaner (LUP) 

  Udbudspolitik  

http://nynordiskskole.dk/~/Ny-Nordisk-Skole/Content/News/2013/130911-Ugens-Ny-Nordisk-Skole-netvaerk-Kortere-afstand
http://nynordiskskole.dk/~/Ny-Nordisk-Skole/Content/News/2013/130911-Ugens-Ny-Nordisk-Skole-netvaerk-Kortere-afstand
http://nynordiskskole.dk/~/Ny-Nordisk-Skole/Content/News/2013/130911-Ugens-Ny-Nordisk-Skole-netvaerk-Kortere-afstand
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 Arbejdet i LUU både før, under og efter møderne. 

Bl.a. på baggrund af dialogmødet i Silkeborg samt 

”håndbog for medlemmer af lokale 

uddannelsesudvalg” 

 

10. Eventuelt 

 Intet under eventuelt. 

Referent 

Lonnie Hald Simonsen 


