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1. velkomst 

2. Godkendelse af dagsordnen 

 Dagsorden godkendt 

Drøftelser 

3. Den lokale undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse v. 

Gitte Pilkær Johansen 

 Der er mange undervisere der har været med i arbejdet med 

revidering af den lokale undervisningsplan. 

Gitte Pilkær Johansen fremhævede de forskellige ændringer der 

er foretaget, specielt fremhævede hun temafagsbeskrivelserne, 

der nu er i punktform – samt at der nu er litteraturhenvisninger. 

Gitte nævnede også 2 nye afsnit om innovation og digitale 

medier. 

Det lokale uddannelsesudvalg godkendte den lokale 

uddannelsesplan. Den bliver offentliggjort på skolens hjemmeside 

og kan ses på dette link: 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-

assistentuddannelse/undervisningsplaner/  

 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-assistentuddannelse/undervisningsplaner/
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-assistentuddannelse/undervisningsplaner/


 

 

4.  Arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg både før, under og efter 

 Lars Sørensen og Vibeke Nielsen fremhævede nogle af de 

væsentlige pointer fra dialogmødet i Silkeborg.  Der var bl.a. fokus 

på, hvordan arbejde i LUU formidles til praksis, og hvordan de 

ønsker som findes i praksis formidles til skolen.  

 Der var en god dialog i udvalget om forskellige tiltag - herunder 

muligheden for netværk for vejledere med deltagelse fra skolen. 

Marianne Dalby og Lisbet Vandborg vil prøve at undersøge i 

praksis, om der er et reelt behov for at etablere et netværk. 

Lonnie Hald Simonsen deltager fra skolen. 

 Medlemmerne i LUU finder materialet: håndbog for 

medlemmerne i LUU, udarbejdet af 3f, inspirerende og informativt 

i forhold til egen rolle og funktion som medlem af et lokalt 

uddannelsesudvalg. 

 Der var enighed om at rette henvendelse til PASS med en 

opfordring til at lave noget tilsvarende. Skolen er tovholder på 

dette.  

 På det første møde i 2014 skal det lokale uddannelsesudvalg 

konstitueres, og mødet vil omhandle arbejdet i LUU - herunder 

forretningsordenen.  

Orientering 

5. Orientering fra Formanden 

 Intet nyt 

 

6. Orientering fra Næstformanden 

 Intet nyt 

 

7. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen 

 Gennem de sidste par år har skolen været begunstiget i forhold til 

den ekstra indsats der har været for at oprette flere 

praktikpladser. Randers Social og Sundhedsskoles 

samarbejdskommuner har oprettet ekstra pladser inden for både 

SOSU-området og det pædagogiske område, og derfor har der 

været flere elever. Nu er vi på grunddimensioneringen for 2014 



som er 67 pladser på Pædagogisk Assistentuddannelse - og dette 

er gældende for både 2014 og 2015.  

 Fra august 2015 skal kommunerne suverænt optage alle elever, 

og det vil ikke længere være som tidligere, hvor skolen har 

optaget 50 %, og i de fleste tilfælde også har organiseret det 

samlede optag. Dette hilses velkommen af kommunerne. Skolen 

stiller sig selvfølgelig til rådighed som samarbejdspartner, ikke 

mindst i forhold til de grundforløbselever der søger optagelse på 

hovedforløbene. 

 

 Med dagsordnen var medsendt Regeringens udspil til en ny 

reform for erhvervs uddannelserne: Faglært til fremtiden.  

 

Vibeke Nielsen præsenterede bl.a. hvordan ”indgangen” til et 

grundforløb + hovedforløb er blevet ændret.                                                            

Fra de nuværende 12 indgange til en erhvervsuddannelse bliver 

der fremover 4 indgange.  Vores ”indgang” hedder dog stadig 

Sundhed, omsorg og pædagogik. 

Regeringen ønsker en enklere struktur, mere overskuelighed og 

fortsat mulighed for at læse videre efter endt 

erhvervsuddannelse. 

Der sker markante ændringer i forhold til grundforløbene, som vi 

kender i dag. I stedet for grundforløbspakkerne, kommer der 2 

grundforløb.                          

Et på 30 uger hvor eleven skal oparbejde generelle, almene og 

erhvervsfaglige kompetencer. Dette grundforløb skal både være 

afklarende og forberedende til et mere specialiseret grundforløb 

på 10 uger som består af mere uddannelsesspecifikke fag, som vil 

følge de adgangskrav der er for det hovedforløb eleven ønsker at 

søge ind på.                                                                                            

Med den nye erhvervsskole reform ligger der også et ønske om at 

højne den faglige anerkendelse af alle erhvervsuddannelserne. 

Dette gøres b.la. ved at indføre adgangskrav til hovedforløbene i 

form af et karaktergennemsnit for dansk og matematik med 

karakteren 2. 

 Erhvervsskolereformen lægger op til, at der bliver 2 spor. Et 

”ungespor” og et ”voksenspor”. Dog er det ikke tydeligt, hvad 

tilbuddet til de ”voksne” bliver. 



 Inden jul forventes et politisk forlig og efter jul skal loven i 2. 

behandling og først derefter ligger den endelig beslutning. 

 

8. Opdatering vejledning om afkortning af praktikken 

 Uddannelsesvejleder Lene Wolff orienterede om de gældende 

regler og procedurer for godskrivning af praktikken for elever på 

Pædagogisk Assistentuddannelse. Ændringen er, at det ikke 

længere er formuleret som elevens rettighed, at få godskrivning 

for en praktikperiode - men derimod en mulighed. 

 Skolen og arbejdsgiver ønsker fortsat, at beslutninger om 

elevernes godskrivning sker i et samarbejde mellem kommune, 

skole og elev. 

  Lene Wolff oplyser, at der fortsat er muligheden for, at eleven 

kan godskrives i løbet af uddannelsen. 

 

 I efteråret 2012 og foråret 2013 har der, fra SOSU-skolerne, været 

rettet henvendelse til PASS i forhold til praktikmålene for den 

pædagogiske assistentuddannelse. Dette samarbejde har 

resulterede i, at praktikmålene er ændret i formuleringen og 

samtidig reduceret fra 16 til 14.                                         

Munksgaard er allerede kommet med 2. udgave af bogen: I 

praktik for PAU-elever. 

 

9. Nyt fra kurser 

 Udbudspolitikken var medsendt som bilag. De væsentlige pointer, 

herunder innovation og den enkelte medarbejders behov for 

kompetenceløft så det modsvarer de behov som kommunerne 

har, blev fremhævet til mødet.  

 Udbudspolitikken er indsendt til EPOS og kan ses på skolens 

hjemmeside http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-og-

efteruddannelse/udbudspolitik/     

 Medlemmerne i LUU opfordres til at melde tilbage til 

kursusafdelingen, hvis der er behov som ikke opfyldes med 

kursusudbuddet. 

 

 Randers Social og Sundhedsskoles kursusafdeling har sammen 

med Norddjurs kommune indgået et stort samarbejde omkring 

jobrotation for personalet inden for handicap og psykiatri-

området. Alle medarbejdere skal på 12 ugers 

http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-og-efteruddannelse/udbudspolitik/
http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-og-efteruddannelse/udbudspolitik/


efteruddannelsesforløb, nogle skal have diplommoduler, andre 

skal have AMU-forløb. Jobrotationen løber over de næste 2 år. 

 

 Hanne Nielsen oplyste, at der i februar 2014 tilbydes et 8 ugers 

fultidsuddannelses forløb, - også i AMU-regi , til alle dagplejere og 

pædagogmedhjælpere i Norddjurs kommune. 

 

 

 

 

10. Orientering fra Lonnie Hald Simonsen 

 Der afholdes 2 skolepraktikinformationsmøder i foråret 2014.  

Ét omhandlende Pædagogisk Assistentuddannelse som afholdes i 

Grenå og et møde omhandlende innovation. Sidstnævnte 

afholdes i Randers sammen med vejledere fra social og 

sundhedsområdet. 

Der vil, som vanligt, blive udsendt indbydelse som skal 

videresendes til de daglige vejledere. 

 

11. Punkter til næste møde 

 Behov for arbejdskraft.  

Hanne Nielsen vil undersøge muligheden for, at én af lederne fra 

en børneby i Norddjurs kommune kommer og fortæller om deres 

erfaringer. 

 Konstituering af det lokale uddannelsesudvalg. 

 Forretningsorden 

 

12.  Eventuelt 

 Intet under eventuelt. 

 

 

Referent 

Lonnie Hald Simonsen 

 


