Referat fra lokalt uddannelsesudvalg
Det pædagogiske område
Torsdag 20. november 2014 kl. 13.00 – 16.00

Deltagere: Kenneth Petersen, Karin Mathiesen, Carsten Andersen, Karina Bang
Rasmussen, Jonna Lauritsen, Bente Laursen, Birthe Bøggild, Signe Kanstrup
Sørensen
Fra skolen: Find Greve, Annemette Lyngby, Birthe Lassen Hansen, Lonnie Hald
Simonsen
Afbud: Charlotte Styver, Jytte Johansen
1. Velkommen til Signe Kanstrup Sørensen, pau elev og ny elev
repræsentant i luu. Samtidig siger vi tak til Carsten Andersen for hans
engagement i luu.
2. Grundet sygemelding i Randers kommune har Birthe Bøggild overtaget
pladsen som arbejdsgiverrepræsentant i luu. Karin Mathiesen overtager
næstformand pladsen og Elsy Thomsen overtager pladsen som foa
repræsentant i luu. Karin Mathiesen sender kontaktoplysninger på Elsy
Thomsen til Lonnie Hald Simonsen. Vi byder Elsy Thomsen velkommen
ved 1. møde 5. februar 2015
3. Dagsorden godkendt
Drøftelser
4. Undervisningsplaner v. Annemette Lyngby
 Hvert år revideres den lokale undervisningsplanen (lup) for pau
uddannelsen. Denne skal godkendes i luu. Grundet de
forestående ændringer på pau uddannelsen er der ikke lavet
nogle ændringer, så godkendelsen fra sidste år gælder fortsat. Se
den lokale undervisningsplan her:
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogiskassistentuddannelse/undervisningsplaner/
5. Udbudspolitik v. Annemette Lyngby





Med dagsordenen, var forslag til udbudspolitikken medsendt. Der
var ingen indsigelser, derfor indsendes denne, efter godkendelse i
bestyrelsen, til EPOS.
Husk, at der igen til foråret afholdes vejlederkursus for vejledere
for pau elever i praktik. Se mere her:
http://issuu.com/sosuranders/docs/p__d_kursusbrochure?e=840
1971/10013229

6. Skolepraktikplaner efterår 2015 v. Annemette Lyngby
 Ifølge EUD der træder i kraft 2015 kræver det bl.a. et grundforløb
2, at blive optaget på den pædagogiske assistent uddannelse.
Skolen kan ikke nå at færdiggøre et grundforløb 2 til september.
Derfor anmoder skolen om, at elever, med studiestart september
2015, optaget efter den gamle bekendtgørelse. Luu er indforstået
med dette og godkender dette. For skolen i Grenå gælder det, at
der bliver optaget pædagogisk assistenter, efter ny
bekendtgørelse ved optaget september 2016.
7. Optag 2016 v. Annemette Lyngby
 Skolen håber der bliver lavet nogle gode dimensioneringsaftaler
fremadrettet mellem skolerne og kommunerne. Luu vil løbende
drøfte dette punkt.
8. Oplægsholder eller andet til mødet i 1. kvartal
 Find Greve og Annemette Lyngby forbereder oplæg om den
pædagogiske assistent uddannelse ny bekendtgørelse. Derudover
vil Annemette Lyngby undersøge muligheden for deltagelse fra
sosu nord.
Orientering
9.

Orientering fra Formanden
 Intet nyt fra formanden

10. Orientering fra Næstformanden
 Birthe Bøggild aftræder som næstformand. Karin Mathiesen
overtager næstformand posten. Elsy Thomsen deltager
11. Orientering fra Karin Mathiesen





Afklaring i forhold til muligheden for ad.hoc grupper. Karin
Mathiesen vil kontakte John Steffensen fra PASS i forhold til hvilke
muligheder de enkelte luu medlemmer har, økonomisk, for at
deltage i ad. hoc grupper. Dette tages op på mødet i februar.
I forhold til pau elevers arbejdsopgaver i sfo regi er der en fælles
holdning i luu om, at pau eleverne skal i praktik i sfo´erne.
Eleverne bliver budt ind i den dagligdag som findes for personalet
i sfo. De er bl.a. med i skole delen. Skolen oplyser om et kursus
der kommer i foråret i amu regi hvor fokus netop er pædagogisk
arbejde i folkeskolen. Se hele kataloget her:
http://issuu.com/sosuranders/docs/p__d_kursusbrochure?e=840
1971/10013229

12. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen v. Birthe Lassen Hansen
 Birthe Lassen Hansen præsenterede EUD 10. Overordnet er det et
tilbud til elever som søger mod erhvervsuddannelserne. Randers
social og sundhedsskole samarbejder med de kendte
samarbejdskommuner i forhold til etableringen af et tilbud.
 Birthe Lassen Hansen orienterede videre om grundforløb 1 og
grundforløb 2. skolen skal i gang med at udvikle og beskrive
indholdet til grundforløb 2. Luu opfordres til at deltage i dette
arbejde. Arbejdsgruppen mødes i uge 6 2015. Vil man deltage skal
der sendes en mail til Annemette Lyngby
Annemette.BorupLyngbyPedersen@sosuranders.dk
13. Kursuskatalog og nyhedsbrev
 Karin Jørgensen vil fremadrettet deltage i luu som
kursuskonsulent for det pædagogiske område. Har man
spørgsmål eller andet skal henvendelser rettes til Karin Jørgensen.
Hendes kontakt oplysninger kan findes her:
http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-og-efteruddannelse/


Kursusafdelingen har lavet et nyhedsbrev. Hvis man vil modtage
dette, kan man tilmelde sig her
http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-og-efteruddannelse/

14. Orientering fra praktikkoordinator Lonnie Hald Simonsen





Underviserne har valgt at implementere L U R E bogen for
eleverne på pædagogisk assistent uddannelse. Materialet skal
træne eleverne i at Lære, Undre, Reflektere og evaluere. Se mere
om L U R E bogen her: http://www.sosuranders.dk/indhold/er-dupraktikvejleder/
Husk skolepraktikinformationsmøde d. 25 marts med Dorthe
Birkmose. Indbydelse vedhæftet dette referat. Tilmelding
nødvendigt.

15. Punkter til næste møde
 Oplæg ved Find Greve og Annemette Lyngby i forhold til ny uddannelses
bekendtgørelse.
 Orientering om KUU v. Birthe Lassen Hansen
16. Eventuelt
 Birthe Lassen Hansen oplyser opholdstilladelse vedr. udlandske
elever, på hovedforløb at udenlandske elever kun kan optages og
deltage på en erhvervsuddannelse, hvis de er meddelt
tidsubegrænset eller tidsbegrænset opholdstilladelse (EU borgere
har dog frit optag).
I forbindelse med gennemgang af ansøgninger, kontrollerer og
registrerer skolen om ansøgeren har vedlagt kopi af
opholdstilladelse samt eventuel udløbsdato.
Hvis der ansættes/optages elever, hvis opholdstilladelse udløber i
uddannelsesperioden, er det arbejdsgivers opgave at tage hånd
om sagen. Skolens uddannelsessekretær sender en mail med
elevens data og opholdstilladelsens udløbsdato til arbejdsgiver.
Det er evt. en mulighed, at arbejdsgiver i uddannelsesaftalen kan
tage forbehold for at ansættelse er under forudsætning af, at
opholdstilladelse forlænges.

Referent
Lonnie Hald Simonsen

