Referat fra lokalt uddannelsesudvalg
Det pædagogiske område
Torsdag 27. september 2012 kl. 9.00-12.00
Deltagere:
Hanne Nielsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Marianne
Dalby Møller, Karina Bang Rasmussen
Fra skolen:
Vibeke Nielsen, Lars Birger Sørensen, Find Greve, Lone Lautrup,
Lonnie Hald Simonsen
Afbud:
Eline Vermedal, Jytte Johansen, Jonna Laursen, Kenneth Enrico
Petersen
1. Velkomst
 Der var en uformel velkomst til de nye medlemmer
af LUU, Marianne Dalby og Karina Bang Rasmussen
samt præsentation af de øvrige deltagere.
2. Godkendelse af dagsordnen
 Dagsorden godkendt
3. Elevfortællinger
 PAU-eleverne Camilla Fisker Torstenson og Signe
Bonne Jensen fortalte om deres oplevelser med
uddannelsen. Omdrejningspunktet var deres
oplevelser af sammenhæng mellem skole og praktik.
Bl.a. fremhævede de, at netop vekslen mellem skole
og praktik er god, da det bliver muligt at omsætte
den teori man har fået på skolen i praksis. Begge
fortalte, at deres praksisoplevelser blev brugt i
skoleperioderne til f.eks. at sætte konkrete
eksempler på teorierne.
 Camilla og Signe har været i Flensborg i første
halvdel af deres 2. praktik. De fortalte om deres
oplevelser i forbindelse med dette. De fremhævede









et godt og positivt studiemiljø i de institutioner, som
de har været i. Der blev stillet relevante faglige krav,
og der var altid et fast personale til stede sammen
med eleverne. Vejledningstimerne var fast
skemalagt, og vejlederne var meget engagerede.
Signe og Camilla har oplevet, at vejledningstimer i
de danske institutioner nogle gange bliver aflyst eller
slet ikke afholdt. Opfordringen fra eleverne går til
praksis på, at man bør vægte studiemiljøet og holde
skarpt på vejledningstimerne. Signe og Camilla har
gået på et hold, som desværre har været ramt af
lærerskift og andet som har resulteret i uro i
undervisningen. Dette er beklageligt, og skolen vil
selvfølgelig prøve at undgå dette fremover.
Begge elever giver dog udtryk for at have haft gode
skole- og praktikperioder, og de er begge stolte af
deres uddannelse, som de har brugt som springbræt
til pædagogseminariet.
Signe og Camilla mener, at de som pædagogiske
assistenter har forståelse for teorierne inden for det
pædagogiske område, og at de kender til forskellige
materialer og virkemidler i forhold til det
pædagogiske felt.
De har begge oplevet at den teoretiske viden og
baggrund fra uddannelsen har været meget
anvendelig i deres praktikker. De mener, at de har
fået forståelse for praksis og kompleksiteten der.
Begge har mødt modstand i forhold til deres
uddannelse. I den forbindelse mener de, at det vil
være en god idé at vægte eller synliggøre de spidskompetencer, som pædagogiske assistenter har i
forhold til pædagogmedhjælperen, herunder bl.a.
viden om og aktiviteter i forhold til motion,
bevægelse og idræt. Et område der allerede er
prioriteret højt i uddannelsen.
Derudover nævner Camilla, at specielt ITkundskaber efterspørges i institutionerne.
Alt i alt var det et meget inspirerende oplæg, som de
to elever kom med.
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Drøftelser
4. Klagesager v. Uddannelseschef Lars Sørensen
 Lars Sørensen oplyste, at der er indkommet 3 klager
i det forgangne år.
 Første klage var fra 7 elever, der klagede over
indholdet i et valgfag. Det handlede mest om, at
elevernes forventninger ikke var i overensstemmelse
med det, som der faktisk blev udbudt i valgfaget. Fra
skolens side har man beskrevet valgfaget grundigt,
men man har nu skærpet opmærksomheden på, at
eleverne har kendskab til indholdet af valgfag, før de
vælger.
 Anden klage var fra en klasse som havde oplevet
mange lærerskift. Dette havde bl.a. påvirket
klassemiljøet i negativ retning. Elevernes klage var
blevet fulgt op af møder, hvor situationen blev
drøftet, og der blev iværksat forskellige tiltag i
forhold til at fremme et godt arbejdsmiljø i klassen.
 Tredje klage var fra en elev som ikke var blevet
optaget på uddannelse.
Ingen af klagerne er blevet behandlet i LUU. Lars
gennemgik derfor, hvordan klagerne var blevet
håndteret fra skolens side.
5. Hvordan bliver LUU’s arbejde synligt for
samarbejdspartnere og elever?
 Kommunikations medarbejder Marie Holm Andersen
præsenterede et forslag til en ”informationsfolder”.
Meningen med den er at ”brande” den pædagogiske
assistentuddannelse, således at flere potentielle
elever, praktiksteder m.fl. får kendskab til
uddannelsen.
 Folderen skal både indeholde tekst og QR-koder,
som kan aktiveres ved hjælp af mobiltelefonen.
Der vil være videoklip med udtalelser fra elever,
praktikvejledere, undervisere fra skolen og fra
formanden for LUU.
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Medlemmerne af LUU opfordres til at finde deltagere
fra praksis til at medvirke i dette projekt. Vi skal
bruge nogle gode praktikvejledere og
institutionsledere, der kan fortælle noget om, hvad
det vil sige at være i praktik, hvilke kompetencer de
værdsætter ved elever fra den pædagogiske
assistentuddannelse m.m. Allerede på mødet blev
der drøftet og afleveret navne på relevante personer,
der skal kontaktes vedr. dette.
Er der andre interesserede kan disse henvende sig til
Marie Holm Andersen mobil: 20 31 72 55 eller
mail:marie.holmandersen@sosuranders.dk
Til mødet 22. november 2012 vil et konkret produkt
blive præsenteret.

6. Virksomhedsbesøg for LUU i 1. kvartal 2013
 Til mødet i første kvartal er der mulighed for at tage
på virksomhedsbesøg.
Find Greve og Lonnie Hald Simonsen undersøger
hvor vi skal hen, og de laver aftaler vedr. dette.
7. Orientering fra Formanden
 Grundet den snævre tidsfrist i forhold til at
udarbejde udviklingsredegørelsen har
Formandskabet for både LUU SOSU og PÆD. været
ekstraordinært samlet, og de har udarbejdet denne
udviklingsredegørelse i samarbejde med skolen.
 I samme forbindelse har de 2 formandsskaber rettet
henvendelse til PASS og gjort opmærksom på, at
tidspunktet for indberetningen er kritisk i forhold til
afvikling af bl.a. sommerferie. Svaret fra PASS blev
omdelt til mødet.
 I 2013 er der taget højde for denne sene frist, så
derfor ligger mødet i 2. kvartal sidst i maj.
8. Orientering fra Næstformanden
 Intet nyt
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9. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen
 Skolen er optaget af byggeriet og i den forbindelse
at få skabt de rammer, som eleverne kan være i.
Specielt fremhæves byggeriet af hallen. Både elever
og undervisere ser frem til at få adgang til disse
idrætsfaciliteter
 Kursusvirksomheden bliver fortsat på Haraldsvej - i
hvert fald i hele 2013.
 Djurslandsbyggeriet er også godt i gang. Det
forventes, at den nye skole kan tages i brug efter
sommeren 2013.
10. Orientering fra praktikkoordinator
 Der bliver mere og mere søgning fra elever i forhold
til praktik i udlandet. I den forbindelse har
skolekoordinator Pia Ohnemus udarbejdet en
procedure, hvor de forskellige ansvarsområder
fremgår. Proceduren blev præsenteret som bilag, og
den blev godkendt.
 Med som bilag til dagsordnen var ”retningslinjer for
praktik”. Marie Holm Andersen og Lonnie Hald
Simonsen har udarbejdet et nyt layout og har rettet i
formuleringerne. Dette blev godkendt, og det
færdige resultat bliver præsenteret ved næste møde
i LUU.


Nogle af de spørgsmål som praksis kontakter Lonnie
Hald Simonsen med, handler meget ofte om
arbejdstider, vejledningstimer og andet i forhold til
eleverne. Inspireret af dette har Find Greve, Marie
Holm Andersen og Lonnie Hald Simonsen udarbejdet
en plakat.
Formålet med denne er, at den hurtigt skal give
praksis et overblik over rammer, ansvarsfordeling og
opgaver, i forhold til elever på den pædagogiske
assistentuddannelse.
Meningen er, at den skal hænge i personalestuerne
på praktikstederne til brug for daglige vejledere og
andet personale.
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Skolen sørger for at plakaterne kommer ud i
institutionerne, og samtidig bliver den også uploaded
til skolens hjemmeside.


De forgående år er skolepraktikinformationsmøderne
blevet brugt til at orientere og informere vejledere
fra praksis om den pædagogiske assistentuddannelse
og andet relevant i forhold til at have elever i
praktik.
Lonnie Hald Simonsen ønsker fremover deltagelse og
input fra LUU i forhold til at arrangere disse
skolepraktikinformationsdage. Næstformanden
Vibeke Kristensen deltager. Lonnie Hald Simonsen er
tovholder på dette.

11. Orientering fra kursus afdelingen
 I forlængelse af TUP projektet præsenterede Lone
Hindkjær Lautrup et nyt kursus omhandlende
kompetenceudvikling for dagplejere og
pædagogmedhjælpere i Norddjurs Kommune og
dagplejere i Syddjurs Kommune. Indholdet er
kommunikation, innovation og forandringsprocesser.
 Lone har haft kontakt til et firmaet Caku (center for
akkreditering og kvalitetsudvikling), og de har i den
forbindelse udarbejdet kurser som henvender sig
både til private og offentlige døgninstitutioner og
opholdssteder. Det understreges dog, at alle
medarbejdere som arbejder med børn/unge med
specielle behov selvfølgelig også er velkomne.
12. Mødedatoer 2013
 Mødedatoerne blev godkendt.
13. Punkter til næste møde
 Undervisningsplaner
 Fokusgruppe interview
 Drejebog og præsentation af informationsfolder i
forhold til synliggørelse af LUU’s arbejde.
 Oplysning om virksomhedsbesøg
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14. Eventuelt
 Lone Lautrup reklamerede for et kursus
omhandlende multimedier i pædagogisk arbejde.

Referent:
Lonnie Hald Simonsen
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