
 

Referat fra lokalt uddannelsesudvalg  

Det pædagogiske område  

Mandag 27. maj 2013 kl. 13.00 – 16.00 

 

Deltagere  

Hanne Nielsen, Vibeke Kristensen, Lisbet Vanborg (suppleant), 

Marianne Dalby, Kenneth Petersen, Tove Sørensen, Tomm 

Andersen 

Fra skolen 

Vibeke Nielsen, Find Greve, Lars Birger Sørensen, Karin 

Jørgensen, Marianne Udsen, Lonnie Hald Simonsen 

Afbud: Jytte Johansen, Karin Mathiesen, Jonna Lauritsen, Karina 

Bang rasmussen 

 

1. velkomst 

 Velkommen til Tomm Andersen, Pædagogisk 

assistent elev, ny elev repræsentant i luu. 

 

2. Godkendelse af dagsordnen 

 Dagsorden godkendt 

 

3. Orientering fra Kurser v. Karin Jørgensen 

 Fremsendt med dagsordenen var forslag til 

behovsindmelding til EPOS.  

Karin Jørgensen oplyste, at der er gang i bl.a. 

jobrotationsområdet, og at flere og flere ledige også 

søger de kursustilbud der findes i vores kursusregi. 

 Karin Jørgensen opfordrede til, at arbejdsgiver er 

opmærksom på den mulighed, der er for at få VEU 

godtgørelse i forbindelse med at ledige er på kursus.  

Ligesom hun gjorde opmærksom på, at dagplejere 

med svag aktivitet i maj/juni måned kan komme på 

betalt efteruddannelse med VEU-tilskud med AMU  



 Der var enkelte justeringer som Karin Jørgensen 

tilføjer og medlemmerne får behovsindmeldingen 

fremsendt til endelig godkendelse.  

Drøftelser 

4. Præsentation af folder v. Lars Birger Sørensen 

 Lars Birger Sørensen præsenterede det materiale 

som er udarbejdet, med det formål at ”brande” 

uddannelsen.  

 Der er lavet materiale i papir form indeholdende QR 

koder som henviser til video klip. Materialet 

henvender sig både til arbejdsgiver og til kommende 

elever. 

 Luu var meget positive og materialet publiceres. 

Deltagerne i luu kan hente materialet her: 

 

Nuværende studerende: 

http://youtu.be/OHhCxoDoUXg 

 

Tidligere studerende / en i arbejde og en anden i 

gang med pædagoguddannelsen: 

http://youtu.be/a0Y60PCiBkY 

 

Leder/pædagogisk assistent: 

http://youtu.be/Zd60Tj86fh8 

 

5. Praktikmål v. Lars Birger Sørensen 

 Lars Birger Sørensen orienterede om den workshop, 

som PASS afholdte i foråret for undervisere og 

repræsentanter fra Pædagogisk Assistentuddannelse. 

PASS ønskede en dialog om de 16 praktikmål der 

findes for PAU praktikperioderne. 

 På mødet, dd., blev de justeringer som PASS har 

tilføjet, udleveret og præsenteret for medlemmerne i 

luu.  

 

6. Udviklingsredegørelse til PASS 

 Gennem dialog blev der udformet en 

udviklingsredegørelse. Denne skrives og fremsendes 

http://youtu.be/OHhCxoDoUXg
http://youtu.be/a0Y60PCiBkY
http://youtu.be/Zd60Tj86fh8


til medlemmerne til godkendelse. Efterfølgende 

sender skolen materialet til PASS. 

Orientering 

7. Orientering fra Formanden 

 Intet nyt fra formanden 

 

8. Orientering fra Næstformanden 

 Der har været nogle henvendelser fra elever og 

daglige vejledere i praktikken omhandlende at 

eleverne er uden for normeringen, når de er i praktik 

og hvad dette egentlig betyder i praksis. 

 Det er korrekt at eleverne er uden for normeringen, 

når de er i praktik. Dog er det vigtigt, at fastslå at 

eleverne selvfølgelig er en del af institutionen og skal 

indgå i det arbejdsfællesskab som findes der og tage 

del i de arbejdsopgaver som findes. 

 Der var en god debat i forhold til at italesætte hvad 

det vil sige, at være ansat og i det hele taget indgå i 

et praksisfællesskab.  

 

 Næstformanden oplyser, at de i Randers Kommune 

er begyndt at bruge undervisningsassistenter.  I den 

sammenhæng efterlyses en uddannelse/ 

kursusforløb til undervisningsassistenter. Vibeke 

Nielsen vil tage kontakt på ledelses niveau. 

 

9. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen 

 Som bekendt har der været lock out.  

Eleverne på Djursland blev ikke påvirket, da de var i 

praktik 

I forhold til eleverne i Randers er der nu lavet en 

plan for samtlige hold og elever, der er blevet berørt 

under lock outen. 

I denne plan er det undgået at skolepraktik planen 

bliver påvirket.  

Derfor undervises eleverne inden for den tidsramme, 

som hele tiden har været besluttet 



Tomm Andersen problematiserede, at eleverne har 

været uden undervisning i 4 uger og Tomm møder, 

blandt sine medelever en bekymring for, hvad de 

kommer til at mangle. 

Find Greve orienterede om, at underviserne arbejder 

meget hårdt og fokuseret på, at eleverne modtager 

den sammen undervisning, men måske er der andre 

undervisningsmetoder som kommer i spil. 

 

10. Orientering fra praktikkoordinatorer 

 Lonnie Hald Simonsen oplyste om det 

skolepraktikinformationsmøde som afholdes 24. 

september 2013. Indbydelsen bliver fremsendt 

senere 

 

11. Punkter til næste møde 

 Redegørelse og klager 

 Pædagogisk innovation v. Frederikke Dybdal. Find 

Greve og Lonnie Hald Simonsen er tovholdere på 

dette. 

 Civilsamfunds strategi evt. fælles punkt til mødet i 1. 

kvartal sammen med Luu sosu. 

 Dilemmaer  

 Erfaringer i forhold til praktik i udlandet 

 Internationalt samarbejde. 

 

12. Eventuelt 

Intet under evt. 

 

13. Evaluering af mødet 

God debat omkring forståelsen af at eleverne er uden for 

normeringen 

God mødeledelse, der gør, at vi kommer godt igennem 

punkterne og endda afslutter før tid.  

 

Referent 

Lonnie Hald Simonsen 


