
 

1 
 

Referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske område 

Randers Social‐ og Sundhedsskole. 

Onsdag d.25.november 2015 fra kl.13.00 til 16.00 

Deltagere: Lene Fuglsang Buhl(LFB), Birthe Bøggild(BB), Karin Mathisen(KM), 

Karina Bang Rasmussen(KBR), Eline Vermedal Høgh(EVH), Bente Have(BH), Jonna 

Lauritsen(JL) og Elsy Thomsen(ET). 

Fra skolen: Helle Vestergaard Nielsen(HVN), Annemette Lyngby(ANL), Find 

Greve(FG), Karin Jørgensen(KJ), Sine Kanstrup Jørgensen(SKJ), Pia Ohnemus(PO). 

Afbud: Sine Kanstrup Jørgensen 

Dagsorden  

1. Velkomst – præsentationsrunde. 

2. Dagsorden godkendes. 

Drøftelser og beslutninger  

3. Tema: Undervisningsplaner/ Udbudspolitik 

a. Udbudspolitik for 2016(KJ). 

Udbudspolitikken er udarbejdet af skolen (KJ), efter høring i begge LUU skal den 

efterfølgende godkendes af bestyrelsen. De væsentligste punkter i Udbuds-

politikken præsenteres og drøftes på mødet således, at eksempelvis 

indsatsområder i det pædagogiske arbejdsfelt er i overensstemmelse med 

virkeligheden.  

Udbudspolitikken er bl.a. udarbejdet med afsæt i skolens pædagogiske strategi, 

hvor der i 2016 er fokus på: Feedback i undervisningen og arbejdet med begrebet 

læring frem for undervisning.  

Skolen forventer en faldende aktivitet i forhold til 2015 – bl.a.  pga. mindre 

jobrotation og faldende ledighed. 

I forhold til tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, kommer ny udgave af 

denne snarest. Dette efterspørges også af nyuddannede Pædagogiske assistenter. 

Der er en god drøftelse af, hvad der sker på det pædagogiske felt. Det 

pædagogiske jobområde er stadig præget af en stor gruppe af ufaglærte 

medarbejdere – samtidig oplever skolen, at der ansættes flere og flere PAU ér. 
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LUU oplever, at der ansættes flere pædagogiske assistenter inden for døgn-

området. Inden for døgnområdet efterspørges bl.a. følgende kurser:  

 Medicinhåndtering 

 Forskellen på arbejdet inden for almenområdet contra specialområdet 

 Et tema som udad-reagerende vold. 

JL orienterer om forskning og undersøgelse på dette område og vil vende tilbage 

til LUU med mere information. 

Øvrige indsatsområder inden for det pædagogiske jobområde: 

 Relationer 

 IT – kompetencer 

 Arbejdet med modtagelse af Flygtninge 

 Familieplejerkurser 

 Fokus på forpligtende fællesskaber frem for inklusion 

 Praktikvejlederkurser 

 Målrettet læring i daginstitutionerne 

 Motorik – og motoriske færdigheder 

 Kost og ØKO – certificeringer. 

Udbudspolitikken justeres i forhold til disse input 

Skolen ønsker gerne løbende inspiration fra arbejdspladserne via LUU om 

relevante kompetenceudviklingsbehov. Desuden skal der arbejdes med kvalitet i 

den læring man allerede arbejder med i institutionerne. Punkt til næste møde: 

Hvordan får vi skabt opmærksomhed omkring kurser?  

b. Undervisningsplaner 

Præsentation af LUP på PAU – hvor langt er vi i processen?  

Arbejdet med LUP på PAU er færdigt nu, der skal læses korrektur og laves 

opsætning og derefter sendes den færdigredigerede LUP ud til LUU. Bilag 3.b.  

Læsevejledning til LUP: 

 Afsnittet vedr. praktik 

 Skoleperioderne – emnerne og målene – nye fag 

 Oversigt over EUD og EUV forløb 
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Sidste del af LUP`en vedr. eksamen overflyttes til generelle prøvebestemmelser 

med Link hertil fra LUP´en. 

Den personlige uddannelsesplan revideres i forhold til den nye uddannelse og 

tages op på næste LUU møde 

Påbygningsfag – status på og placering af påbygningsfagene?  

Påbygningsfag og placering af disse præsenteres af ANL – se bilag vedr. valgfrit 

specialefag. 

Nye praktikerklæringer og hjælpeskemaer fra PASS. Nedsættelse af ad hoc 

gruppe.  

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-udvalg/Vejledninger-fra-

PASS/Praktikerklaeringer 

Der nedsættes en ad hoc gruppe bestående af LFB, BH, BB, EVH, FG og ANL, som 

arbejder med de nye praktikerklæringer og hjælpeskemaer fra PASS og 

beskrivelsen af niveauerne begynder, rutineret og avanceret i forhold til dette. 

ANL indkalder til første møde som placeres i februar. Ad hoc gruppens arbejde 

præsenteres på LUU på mødet i 2.kvartal. 

Talentspor 

”Spotning” af talentelever – se beskrivelse på hjemmesiden: Beskrivelse af 

talentspor på PAU - uddannelsen  

HVN orienterer om beskrivelsen af talentspor på hjemmesiden og hvordan denne 

kan bruges i forhold til eleven. Elevens skal kunne se sig selv som talentsporselev i 

forhold til beskrivelsen. Talentsporselever skal afklares ved ansættelsen og skal 

fremgå af uddannelsesplanen. Evt. behov for ændringer senere kan laves i form af 

et tillæg til uddannelsesaftalen.  

Orientering om nyt overgangsforløb for GF 2 PAU elever, som ikke er kommet 

ind på hovedforløbet og ønsker et afkortet GF2 SOSU forløb – bilag 5.a. 

HVN orienterer om et tilbud til elever fra GF 2 PAU, som ikke er blevet optaget på 

hovedforløbet til PAU. Skolen har udviklet et overgangsforløb, således at elever 

fra GF 2 PAU ved at gennemgå et afkortet GF 2 SOSU forløb kan kvalificere sig til 

at søge ind på hovedforløbet til SOSU- uddannelsen. Tilbuddet er også udviklet for 

at fremme fastholdelse af unge elever i uddannelse. 

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-udvalg/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-udvalg/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-assistentuddannelse/talentspor,-ekspertniveau-og-paabygningsfag-pau/
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-assistentuddannelse/talentspor,-ekspertniveau-og-paabygningsfag-pau/
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Overgangsordning for elever der går fra ”gammel ”uddannelsesordning til ny 

uddannelsesordning pga. barsel eller lignende. Bilag 6.a.  

ANL præsenterer model for, hvordan elever der har fulgt den tidligere 

uddannelsesordning kan indplaceres i forhold til den nye uddannelsesordning. 

LUU orienteres, så man kan være opmærksomme på dette, hvis man har elever, 

der har haft orlov eller lignende fra uddannelsesforløbet. Hvis dette er aktuelt 

laves der en ny uddannelsesplan for eleven i samarbejde med 

uddannelsesvejleder. 

EUV-forløb – afkortning af uddannelsen 

ANL orienterer om, hvorledes der arbejdes med afkortning af uddannelsesforløbet 

for EUV forløb (erhvervsuddannelse for voksne over 25 år). 

Samlet afkortning på 7 uger, hvor der afkortes med 2 uger i praktikken, 2 uger i 

pædagogik, 2½ uge i bevægelse og Idræt, 2 ½ uge i Kultur og aktivitet og 2 uger i 

arbejdsmiljø. 

Se oversigter i LUPPEN. 

Forslag om fremadrettet eftermiddagsmøde for praktikvejledere og elever 

ANL præsenterer ændring af praktikindkald til eftermiddagsmøder, hvor elev og 

praktikvejleder sammen inviteres ind på skolen og samarbejder om aktuelle ting i 

forhold til deres praktikforløb frem for nu, hvor kun eleverne indkaldes, hvilket 

ikke er tilstrækkeligt givende for elevens uddannelsesforløb. 

Valg af formand til LUU PÆD  

Lene Fuglsang Buhl fra Syddjurs Kommune vælges til ny formand for LUU PÆD 

efter Kenneth Pedersen frem til udgangen af 2017 – tillykke med valget. 

PO registrer den nye formand ved PASS og på skolens hjemmeside. 

Orienteringspunkter  

 Orientering fra formanden – intet aktuelt 

 Orientering fra næstformanden – intet aktuelt 

Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen 

HVN orienterer om, at bestyrelsen lige nu er meget optaget af at få budgetterne 

for det kommende år på plads. En udfordring i forhold til dette har været den 
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manglende afklaring på dimensioneringsaftalen. Seneste udmelding på 

dimensioneringsområde kom fredag d. 20.11 og dimensioneringsaftalen på PAU – 

uddannelsen og på Trin 2 fastholdes i 2016, mens dimensioneringen på trin 1 

reduceres. 

HVN spurgte ind til, hvor mange PAU – elever kommunerne forventede at 

ansætte i 2016 og tilbagemeldingen var følgende: 

Randers: 18x2, Favrskov: 5x2, Norddjurs: 10, Syddjurs: 8 

a. VTU – virksomhedstilfredshedsundersøgelse  

ANL orienterede om, at der var sendt spørgeskemaer ud til praktikvejledere på 

alle praktikinstitutioner og at skolen nu afventer tilbagemeldinger. Skolen 

understregede betydningen af at få så mange tilbagemeldinger som muligt på 

virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU), da det er et vigtigt redskab for 

skolen i forhold til fortsat udvikling og kvalificering af arbejdet. Desuden har 

VTUèn også betydning i forhold til den kommende proces, hvor skolen skal søge 

udbuddet på uddannelserne fremadrettet.  

Orientering fra kursuskonsulenten 

Desuden orienterede KJ om de 2 TUP-projekter skolen deltager i. 

Digital læring i AMU som er startet i 2014 

Det nyeste TUP – projekt som er placeret i 2015 - 2017 har titlen: 

”Læringsudbytte ved relationelle kompetenceløft”. Dette projekt arbejdes der 

med i det pædagogiske team. Skolen vil løbende orientere om projektet fradrift 

og resultater. 

KJ orienterer om en ny rapport ” AMU – uddannelser i sammensatte forløb”, der 

er udkommet, hvor både skolen og Norddjurs Kommune indgår med interviews og 

det aftales at denne rapport tages op på mødet i februar. 

Endelig opfordrede KJ til, at LUU og alle praktikvejledere tilmelder sig 

kursusafdelingens nyhedsbrev og det kan ske på følgende link: 

Tilmeld dig kursusafdelingens nyhedsbrev: Nyhedsbrev 

Orientering om projektet medarbejdermobilitet til Gøteborg under Erasmusplus 

projektet ” Together in Europe”  
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En kort orientering om det Erasmusplus projekt skolen har deltaget i. Projektet 

sætter fokus på både medarbejdermobilitet og elevmobilitet. Ideen er at sætte et 

fokus på de mål eleven arbejder med under et praktikophold i udlandet som en 

del af sin praktikuddannelse og hvordan dette kan anerkendes i den samlede 

praktikuddannelse. I forhold til medarbejdermobiliteten har 2 repræsentanter fra 

Randers Kommune (BB og Jytte Johansen) sammen med 2 repræsentanter fra 

skolen (FG og ANL) besøgt en samarbejdspartner i Gøteborg (skole i Gøteborg og 

2 daginstitutioner, hvor skolen fremadrettet vil kunne sende elever på PAU – 

uddannelsen i udlandspraktik. 

Der var en meget positiv tilbagemelding fra gruppen der havde været afsted og 

der blev fokuseret på betydning af at komme ud og se de praktiksteder eleven kan 

komme på i udlandet og desuden på betydningen af samarbejdet mellem skole og 

praktik i DK. 

Desuden kom der et forslag om at sætte et punkt på dagsordenen til et 

kommende LUU møde med fokus på praktikmuligheden i udlandet for PAU -. 

Elever. 

Evt. 

info EUX 

HVN orienterede kort om kommende EUX. Uddannelsen forventes at komme til at 

hedde: EUX – velfærd. HVN foreslår, at skolen laver et oplæg om EUX på 

kommende LUU møde for at skabe et tydeligere billede af det forventede 

uddannelsesforløb og vilkårene for skolen og arbejdsgiver i forhold til forløbet. 

Punkter til næste møde: 

 Tema: Behov for arbejdskraft 

 Resultater fra VTU 

 ” AMU – uddannelser i sammensatte forløb”, rapport fra kursusafdelingen 

 Oplæg ”EUX – velfærd” 

 Hvordan får vi skabt opmærksomhed og flere tilmeldinger på kurser? 

 Revision af personlig uddannelsesplan tilpasset ny uddannelse. 

 Praktikmuligheder for PAU – elever i udlandet 

Næste møde er onsdag d.11.februar 2016 fra kl.13.00 til 16.00. 

Med venlig hilsen 

Pia Ohnemus 
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Skolekoordinator 

Randers Social- og Sundhedsskole 


