Referat fra lokalt uddannelsesudvalg
Det pædagogiske område
Torsdag 8. maj 2014 kl. 13.00 – 16.00

Deltagere: Birthe Bøgild, Bente Laursen, Karin Mathiesen, Carsten Andersen,
Kenneth Enrico Petersen
Fra skolen: Annemette Strøbech Tarp, Annemette Lyngby, Lars Sørensen, Lonnie
Hald Simonsen, Birthe Lassen Hansen
Afbud: Find Greve, Jytte Johansen, Tove Sørensen, Jonna Laursen, Dorthe
Sveistrup, Karina Bang Rasmussen
1. Velkomst
Der var en uformel velkomst til Birthe Lassen Hansen som overtager efter
Lars, der stopper som uddannelseschef på skolen pr. 1.6 2014.
2. Dagsorden godkendt.
Drøftelser
3. Flyttes til næste møde da der ønskes en drøftelse med deltagelse af de
uddannelsesansvarlige fra alle samarbejdskommuner.
4. ETU, kvalitet og talentudvikling
 Annemette Strøbech Tarp præsenterede resultaterne fra elev
trivselsundersøgelsen (ETU), foretaget i 2013.
 Generelt scorer både Randers og Grenåskolen højt i forhold til
elevernes trivsel, men der var selvfølgelig forskellige
fokusområder som skolen skal arbejde videre med.


I forlængelse af resultaterne fra ETU og på baggrund af oplægget
fra PASS (bilag 4.2) omhandlende mål for kvalitet i Pædagogisk
Assistentuddannelse, delte medlemmerne i LUU sig i 3 grupper og
diskuterede, hvordan vi hver i sær kan bidrage til at fremme og
sikre kvaliteten på PAU-uddannelsen, herunder
1. uddannelserne skal møde kompetencebehovene på
arbejdsmarkedet
2. uddannelserne skal tilrettelægges, så de er praksisnære
3. Uddannelserne skal være fleksible

4. Uddannelsernes faglige niveau skal være højt,
Omdrejningspunktet var også oplægget fra PASS
omhandlende kvalitet og talentudvikling.











I plenum delte vi pointerne fra vores diskussioner. Der var bl.a. et
ønske om, at den pædagogiske assistents fagprofil bliver mere
tydelig, både på skolen men også i praksis.
Arbejdsgiverne meldte tilbage, at institutionerne rigtig gerne vil
have elever i praktik. Praktikstederne ønsker, at eleverne er
forberedte til, ikke bare praktik, men også på hvilken
institutionstype, de skal i praktik i. Arbejdsgiver opfordrer
eleverne til at orientere sig på kommunens hjemmeside forud for
praktikperioden.
Skolen arbejder med, at elevene kan vælge faglig fordybelse som
ikke lige umiddelbart ligger i pensum, herunder indsigt i medicin,
hygiejniske principper og forskellige kreative tiltag.
LUU blev præsenteret for skolens SCK-projekt, som i store træk
handler om at undervise og tænke læring på helt nye måder.
Udvalget var på ”tur” rundt i de særligt indrettede lokaler, og de
talte med eleverne.
LUU hilser dette tiltag velkommen og finder det meget positivt at
eleverne er selvstyrende og vidensproducerende. Med den
differentiering som er en del at SCK projektet, mener LUU, at det
kan være en del af talentudviklingen samt fremme elevernes
praksisforståelse.
I forhold til praksisnærhed er skills stadig aktuelt i forhold til PAU.
Formen og metoden er dog stadig under udvikling. LUU
diskuterede også muligheden for, at eleverne kan komme i
institutionerne og afprøve nogle af de ting, som de har arbejdet
med på skolen. Dette er praksis meget imødekommende overfor,
og LUU er meget opmærksom på, at det både skal være til gavn
for såvel eleverne som for institutionerne.
Skolen opfordrer også LUU til at involvere skolen og eleverne, når
de planlægger forskellige aktiviteter i praksis.
På baggrund af diskussionerne besluttede LUU, at hvert møde,
fremadrettet skal indledes med en opmærksomhed på, hvad vi
hver især er optaget af.

Orientering

5. Orientering fra Formanden
 Intet nyt
6.

Orientering fra Næstformanden
 Intet nyt

7.

Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen v. Lars Sørensen
 Med dagsordenen (bilag 7) var skrivelsen fra de Danske Sosuskoler omhandlende den nye erhvervsskole reform.
Lars Sørensen gennemgik og præsenterede de ændringer som
forventes, herunder oprettelsen af grundforløb 1 og 2 samt
indførelse af et adgangskrav med karakteren 02.
 Skolen har fokus på, hvordan de elever der ikke, som
udgangspunkt, opfylder adgangskravene bliver kvalificeret. Lars
Sørensen nævnte bl.a. projektet Brobygning KronJylland samt et
forslag til EUD 10, som skolen har udarbejdet sammen med
Tradium.
LUU opfordres til fortsat at følge udviklingen på UVM
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVMDK/Content/News/Udd/Erhvervs/2014/Feb/140224-Ambitioeserhversuddannelsesreform-paa-plads
 De ændringer som følger med Erhvervsskolereformen, kommer
naturligvis til at påvirke den lokale undervisningsplan specielt ved
revisionen i 2015. Derfor anmoder skolen om, at LUU er
imødekommende overfor at revisionen i 2014 af luppen afspejler
dette. Der vil kun være mindre ændringer i LUP’en i efteråret
2014, selvom der på skolen arbejdes med mange nye
undervisningstiltag, forsøg med læringsaktiviteter m.m.
LUU er indforstået med dette.

8. Kurser
 Det nye kursus katalog er udgivet. Find kursuskataloget eller læs
mere om kurser her http://www.sosuranders.dk/indhold/kurserog-efteruddannelse/paedagogisk-omraade/
 Vær opmærksom på at der er oprettet et praktikvejlederkursus d.
27-29. oktober 2014.






Annemette Lyngby oplyste, at Dorthe Sveistrup er ansat som
kursuskonsulent. Dorthe vil fremadrettet deltage i LUU.
Annemette oplyser, at der er godt gang i kursusvirksomheden,
specielt i Norddjurs Kommune. I den forbindelse melder både
arbejdsgiver og FOA positivt tilbage på de første oplevelser og
erfaringer med efteruddannelsesforløbet.
Annemette Lyngby orienterede om fagcafeer og opfordrede
medlemmerne i LUU til at deltage - men også at melde temaer
eller emner tilbage til Dorthe Sveistrup på følgende kontaktoplysninger Dorte.Sveistrup@sosuranders.dk eller mobil 23 71 87
70
Læs mere om fagcafeer her:
http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-ogefteruddannelse/fagcaf%C3%A9er/

9. Punkter til næste møde
 Summegrupper
 Samarbejdsaftaler mellem skole og praksis,
Retningslinjer for praktik, herunder drøftelse af
vejlederfunktionen. Læs om retningslinjer for praktik her:
http://www.sosuranders.dk/media/2988639/140224_Praktikudd
annelsen_PAU%20(2).pdf
 Redegørelser og klager
 Velkomst til nye medlemmer af LUU.
10. eventuelt
 Lars Sørensen takkede for godt samarbejde i LUU.

Referent
Lonnie Hald Simonsen

