
 

Referat fra lokalt uddannelsesudvalg  

Det pædagogiske område  

Torsdag 20.februar 2014 kl. 13.00 – 16.00 

 

Deltagere Hanne Nielsen, Birthe Bøgild, Karina Bang Rasmussen, Jytte Johansen, 

Jonna Lauritsen, Tove Sørensen, Bente Laursen, Carsten Andersen, Kenneth Enrico 

Petersen, Karin Mathisen 

Fra skolen Find Greve, Lars Sørensen, Frederikke Dybdahl, Annemette Lyngby, 

Lonnie Hald Simonsen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen 

 Specielt velkommen til nye medlemmer i LUU. 

 

2. Konstituering og valg af formand og næst formand 

 Formand: Kenneth Enrico Petersen, afdelingschef Syddjurs 

kommune. 

Næstformand: Birthe Bøggild Pgu, Hornbæk Børnegård, 

repræsentant fra FOA. 

Der blev taget afsked med tak til Hanne Nielsen, der har været 

formand i LUU Pæd. Hanne udtræder nu af LUU. 

 

3. Forretningsorden 

 Forretningsordnen blev godkendt og offentliggøres på skolens 

hjemmeside. 

 

4. Godkendelse af dagsordenen 

 Dagsorden godkendt 

Drøftelser 

5. Oplæg ved Erik Vedelsbo Falk, leder i Børneby Møllen 

 Erik Vedelsbo Falk holdte et inspirerende, interessant og 

informativt oplæg omhandlende tankerne bag opførelsen af 



 

Børneby Møllen.  Der var en god debat efterfølgende. Oplægget 

er vedlagt dette referat  

 

6. Bidrag til udviklingsredegørelse 

 Hvert år skal LUU indsende udviklingsbidrag til PASS.  

Annemette Lyngby præsenterede de overvejelser som skolen har 

gjort sig i forhold til bidraget til udviklingsredegørelsen. 

Der var en god dialog og debat i forhold til de øvrige spørgsmål.  

Udviklingsredegørelsen renskrives og medsendes dette referat, 

efter godkendelse, indsendes den til PASS. 

 

3. Orientering fra Formanden 

 Intet nyt 

 

4.  Orientering fra næstformanden 

 Birthe Bøggild fremlagde en beslutning der er truffet på 

byrådsniveau i Randers kommune. Denne beslutning har 

konsekvenser for den pædagogiske assistent - både de 

uddannede og de kommende elever. 

 Det handler overordnet om normeringen af pædagogisk uddannet 

personale i institutionerne i Randers Kommune. 

 Medlemmerne i LUU vil til enhver tid arbejde for en anerkendelse 

af den pædagogiske assistentuddannelse. 

 

5. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen  

 Med Lov 409 og udsigt til ny erhvervsskolereform kan skolen og 

eleverne se frem til en forandret skoledag efter 1. august 2014. 

Helt konkret er der udsigt til en længere skoledag for eleverne.  

 Ledelsen på skolen har afholdt dialogmøder med alle teams på 

skolen. Der har været fokus på læringsaktiviteter og indhold, men 

det handler også meget om pædagogiske og didaktiske 

overvejelser - så skolens undervisere fremover fortsat kan levere 

en professionel, praksisnær og høj faglig undervisning. 

Medlemmerne i LUU vil løbende blive informeret om de 

forskellige tiltag. 

 Medsendt dagsordenen var en opfordring fra PASS om at drøfte 

kvalitet og talentudvikling i uddannelsen. Det besluttes, at vi hver 

især - inden næste møde d. 8. maj - forbereder og overvejer 



 

hvordan vi sammen kan udvikle talenter og fremme kvalitet i 

uddannelsen, (såvel i skolen som i praksis) 

 Lars Sørensen orienterede om det nyoprettede team V, der står 

for en ny kerneopgave på Randers Social- og Sundhedsskole.  

Teamet arbejder med opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere, 

således at de bliver uddannelsesparate og kan påbegynde 

uddannelsesforløb. 

Lars fremhævede bl.a. Brobygning Kronjylland som er et projekt 

for unge kontanthjælpsmodtagere (under 30 år). Deltagerne 

begynder i et 6-ugers afklaringsforløb, og derefter fortsætter de i 

et efterfølgende brobygningsforløb som sigter frem mod en 

erhvervsuddannelse. 

 

6. Orientering fra kursus 

 Frederikke orienterede om en øget uddannelsesaktivitet på 

kursusområdet. Dette skyldes ikke mindst jobrotation i Norddjurs 

Kommune samt inklusionskursus i Randers Kommune.  

Denne aktivitet forventes også fremadrettet, hvilket også fremgik 

af indberetningen til EPOS. 

Frederikke omdelte udkastet til indberetningen til EPOS. Denne 

blev godkendt og medsendes dette referat samt indsendes til 

EPOS. 

 Medsendt referatet var bl.a. en oversigt over senest godkendte 

uddannelser i AMU-regi. LUU opfordres til at kontakte Frederikke, 

hvis de har ønsker eller spørgsmål i forhold til kurser. Frederikke 

kan kontaktes på: 

Frederikke.dybdahl@sosuranders.dk  

Mobil: 29 39 15 78 

 

 

7. Orientering fra praktikkoordinatoren 

 Skolepraktikinformationsmøder i foråret 2014 afholdes d. 8. april 

på Ydesvej i Grenå og omhandler Pædagogisk 

Assistentuddannelse.  Alle vejledere for PAU-elever er velkomne. 

 D. 22. april kommer Christian Bock og holder oplæg om sin vej 

gennem uddannelse. Christian har læse/skrive vanskeligheder og 

fortæller ufiltreret om sine oplevelser gennem et 

uddannelsesforløb. 

mailto:Frederikke.dybdahl@sosuranders.dk


 

 Indbydelser til begge arrangementer medsendes dette referat. 

 

8. Eventuelt 

 intet under eventuelt 

 

9. Punkter til næste møde 

 ETU 

 Kvalitet og udvikling 

 Samarbejdsaftaler mellem skole og praksis, herunder også  

 Retningslinjer for praktik, herunder drøftelse af 

vejlederfunktionen. 

Referent 

Lonnie Hald Simonsen 


