
 

Referat fra lokalt uddannelsesudvalg  

Det pædagogiske område  

Tirsdag 9. september2014 kl. 13.00 – 16.00 

 

Deltagere: Kenneth Enrico Petersen, Karin Mathiesen, Birthe Bøgild, Carsten 

Andersen 

Fra skolen: Find Greve, Anne Mette Lyngby, Lonnie Hald Simonsen 

Afbud: Birthe Lassen Hansen, Charlotte Styver, Bente Laursen, Jonna Laursen, 

Dorthe Sveistrup 

 

1. Velkomst 

 Velkomst til Charlotte Styver og Dorthe Sveistrup udsættes, 

grundet afbud, til næste møde 

 

2. Dagsorden 

 Dagsorden godkendt 

 

3. Summegrupper 

 Fælles drøftede vi hvad vi, hver især er optaget af. Herunder bl.a. 

fremtidens praktik i SFO, kursus behov til foråret 2015, EUD samt 

de pædagogiske assistenters mulighed for ansættelse efter endt 

uddannelse.  

 Luu ønsker fremadrettet at skærpe fokus på de uddannedes 

muligheder for job.  

 Karin Mathiesen vil undersøge i PASS hvilke overvejelserne der er, 

i forhold til arbejdsopgaverne når pau eleverne er i praktik i 

sfoerne 

 Annemette vil undersøge mulighederne for at få en repræsentant 

fra Ålborg til at komme og holde oplæg om erfaringer fra deres 

område i forhold til de pædagogiske assistenter. 

Drøftelser 

4. Samarbejdsaftaler mellem skole og praksis 



 Retningslinjer for praktik, er en pjece udarbejdet af luu. Formålet 

er at beskrive samarbejdet mellem elev, skole, og praktik. Den er 

opdelt så, det tydligt fremgår hvad der er skolens ansvar og hvad 

der er vejleders ansvar og hvad der er elevens ansvar under 

elevernes praktikuddannelse. Bl.a. fremgår det at 

praktikvejlederen skal orientere sig i elevernes personlige 

uddannelsesplan. Den personlige uddannelsesplan kan findes her: 

http://www.sosuranders.dk/media/4052335/140817_Din%20per

sonlige%20uddannelsesplan%20PAU.pdf  

Det er elevens materiale, men kan være oplysende at orientere 

sig i, der findes en oversigt over de samtaler som eleverne har 

med deres kontaktlære på skolen. De daglige vejledere opfordres 

til at orientere sig i elevernes personlige uddannelses plan. 

 

 På baggrund af dialogmøde i PASS, tilbage i marts mdr. for 

medlemmer af luu, holdte Annemette Lyngby et oplæg.  

 Hun lagde bl.a. op til at nedsætte forskellige arbejdsgrupper som 

kan arbejde mellem møderne i luu.  

 Luu diskuterede emner som kunne være relevante at arbejde 

med. Formålet er, udover at styrke samarbejdet i luu, også at 

synliggøre luus arbejde både i skole og praksis.  

 Annemettes oplæg er vedhæftet dette referat.  

 Karin Mathiesen vil undersøge i PASS hvordan mulighederne er, 

økonomiske, for medlemmerne i luu i forbindelse med deltagelse 

i arbejdsgrupper.  

Dette tages op til mødet i 4. kvartal. 

Orientering 

5.  Orientering fra Formanden 

 Intet nyt 

 

6. Orientering fra Næstformanden 

 Intet nyt 

 

7. Orientering nyt fra skolen og bestyrelsen og kort  

 Skolen har i perioden modtaget 1 klagesag fra elever på PAU 

uddannelsen. Ingen klager er behandlet af LUU. 

http://www.sosuranders.dk/media/4052335/140817_Din%20personlige%20uddannelsesplan%20PAU.pdf
http://www.sosuranders.dk/media/4052335/140817_Din%20personlige%20uddannelsesplan%20PAU.pdf


 Annemette Lyngby præsenterede EUD her og nu og fremhævede 

herunder grundforløbene. Powerpoint oplægget vedhæftes dette 

referat. 

 

 Kursus afdelingen har gang i mange kurser herunder inklusion for 

Randers kommune. I Norddjurs kommune er hold 4 lige startet i 

forhold til jobrotation, der er fine tilbagemeldinger derfra. 

 Kursusafdelingen vil udvikle E-learning kurser.  

Luu vil løbende blive orienteret om dette. Kursusafdelingen er 

meget optaget af at udvikle kompetencer i forhold til 

undervisning i Neuropædagogik. 

 Kursusafdelingen oplyser at, reglen om fuld deltagerbetaling for 

personer med en videregående uddannelse, som ikke har været 

anvendt de seneste 5 år, ændres midlertidigt.  

 

8. Nyt fra praktikkoordinatoren 

 Datoer for 2015 bliver: 

Torsdag 5. februar kl. 13.00 – 16.00 

Tirsdag 5. maj kl. kl. 9.00 – 12.00 

Mandag 21. september kl. 09.00- 12.00 

Onsdag 25. november kl. 13.00 – 16.00 

 Bemærk det ændrede tidspunkt for møderne i 2. og 3. kvartal. 

 

  

9. Punkter til næste møde 

 Undervisningsplaner og udbudspolitik 

 Velkommen til Charlotte Styver, arbejdsgiverrepræsentant fra 

Favrskov og Dorthe Sveistrup kursus konsulent og underviser på 

skolen. 

 Evt. oplæg mhp. ansættelse efter endt pa uddannelse. 

 Afklaring i forhold til muligheden for ad. hoc grupper 

 L U R E bog 

 

10.  Eventuelt 

 Intet under eventuelt. 

 

Referent 



Lonnie Hald Simonsen 


