Referat fra lokalt uddannelsesudvalg
Det pædagogiske område
13. december 2012 kl. 14.00 – 17.00

Deltagere
Hanne Nielsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Marianne
Dalby, Kenneth Petersen, Tove Sørensen, Karina Bang
Rasmussen

Fra skolen
Vibeke Nielsen, Find Greve, Lars Sørensen, Lonnie Hald Simonsen
Afbud: Jonna Lauritsen, Lone Lautrup, Jytte Johansen

1. Velkomst
 Der var en uformel velkomst til Tove Sørensen og en
præsentation af de øvrige medlemmer af LUU
2. Godkendelse af dagsordnen
 Dagsorden godkendt
Drøftelser
3. Undervisningsplaner v. Lars Birger Sørensen
 Medlemmerne i LUU havde fået fremsendt
undervisningsplanen samt et ekstra bilag, hvorpå de
forskellige rettelser i undervisningsplanen var
fremhævet.
 Der er ikke de store ændringer i forhold til tidligere.
Engelsk er blevet obligatorisk. For de elever der har
merit tilbydes et valgfag eller andet fagrelevant.
 Karina Bang Rasmussen gjorde opmærksom på at de
opgaver som GVU-eleverne tilbydes i de timer, hvor
de ikke skal være i klassen ikke er udfordrende nok.
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Vibeke Nielsen og Lars Sørensen tilkendegav, at
skolen ikke har været skarpe nok i forhold til GVUeleverne og der vil fremadrettet være ekstra fokus
på dette.
Skolen understreger dog, at den lokale
undervisningsplan er rettet til den ordinære elev,
som har en uddannelseskontrakt og ikke til GVUelever.
GVU-eleverne skal individuelt have lavet en
uddannelsesplan, hvor det fremgår, hvordan den
enkeltes uddannelse skal sammensættes.
Undervisningsplanen godkendes og offentliggøres på
skolens hjemmeside på flg. link:
http://www.sosuranders.dk/index.dsp?page=892

4. Drejebog og præsentation af informationsfolder i forhold til
synliggørelse af LUUs arbejde v. Marie Holm Andersen
 Marie Holm Andersen præsenterede den folder, som
hun har udarbejdet. Hun redegjorde for
overvejelserne bag det layout, som hun har valgt.
Meningen er, at der skal være information både til
arbejdsgiver og til potentielle elever.
 Der er lagt vægt på begrænset skriftlighed. Derimod
er der indsat QR koder som linker til hjemmesiden,
hvor der vil være både filmklip og interviews.
QR koderne bidrager til at pjecen altid er opdateret.
 Skolen kan bruge de filmklip, der bliver lavet i
forbindelse med PAU demonstrationsstanden ved DM
i Skills i Århus d. 24.- 25. og 26. januar 2013
 LUUs medlemmer er meget begejstret for folderen,
og Marie opfordres til at arbejde videre med den.




I forhold til formidling af folderen skal den rettes
både mod praktikvejledere, arbejdsgivere,
potentielle elever og UU-vejledere i folkeskolen.
Samarbejdet med UU er faktisk rigtig godt, men det
opleves alligevel, at UU-vejlederne af og til ikke
viderebringer information om erhvervsuddannelserne
og de muligheder der er for eleverne, specielt





fremadrettet i forhold til adgang til de videregående
uddannelser.
Der var en dialog om, at det er ønskeligt, at
vejlederne i højere grad end nu bliver
opmærksomme på erhvervsskolerne og de
muligheder som er der, og at de efterfølgende
orienterer og vejleder eleverne om dette.
Medlemmerne i LUU vil bringe informationen videre
til UU-vejlederne i deres kommuner og opfordre dem
til et øget fokus på erhvervsuddannelserne.
Skolen og LUU diskuterede også muligheden for
brobygning. Forstået som brobygning på underviser
niveau.
Skolen er imødekommende overfor at undervisere
fra folkeskolen eller andre skoler/institutioner
kommer og deltager i undervisningen.

Orientering
5. Orientering fra Formanden
 Intet nyt
6. Orientering fra næstformanden
 Intet nyt
7. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen
 I forbindelse med skolens budget for 2013, må vi
sande at der skal gennemføres nogle besparelser.
 I forhold til Pædagogisk Assistentuddannelse betyder
det, at det forud planlagte praktikbesøg for PAUelever i 1. praktik spares væk pr. 1. januar 2013.
Der vil dog altid være mulighed for, at arbejdsgiver
eller praktikvejleder kan kontakte skolen med
henblik på et praktikmøde.



Byggeriet i Grenå går rigtig godt. Den nye skole
forventes at blive taget i brug i maj 2013.
Den nye tilbygning på skolen i Randers tages i brug
d. 3. januar 2013. Hallen vil også være klar til brug i
januar 2013.



Skolen holder åbent hus 22. januar 2013 kl. 13.30 –
16.00



Randers Social- og Sundhedsskole har sammen med
to dagsinstitutioner ansøgt om at komme med i
projektet: Ny nordisk skole. Fokus er: læring i
fællesskaber.
Der har været møde mellem skolen og
institutionerne, hvor vi sammen har drøftet, hvilke
forventninger der er forud for deltagelse i sådan et
projekt.
Skolens perspektiv og udgangspunkt vil være at
inddrage eleverne og praktikstederne.
Ønsket er bl.a. at det som eleverne arbejder med på
skolen hurtigt kan afprøve i praksis.
Samhørighed, forældreinddragelse og anvendelse af
IT, herunder interaktive tavler og andet vil også
være i fokus.
Afgørelsen om vi bliver en del af Ny Nordisk skole,
afgøres i januar 2013, herefter vil LUU bliver
orienteret yderligere om projektet. (der er allerede
kommet svar vedr. dette d. 13/12 – og skolens
projekt er blevet godkendt i Ny Nordisk Skole)



Social- og Sundhedsskolerne i Randers, Aarhus og
Silkeborg samarbejder i øjeblikket om en PAU
demonstrationsstand ved DM i Skills i januar 2013.
LUU opfordrer så mange som muligt til at deltage.
Indbydelse til DM i Skills ligger på flg. link
http://www.sosuranders.dk/index.dsp?page=2261

6. Orientering om kurser v. Lars Birger Sørensen
 Alle udbudte kurser skal være datofastsat mindst 1
gang om året. For at undgå aflysninger af kurser har
de forskellige kursusafdelinger i regionen fordelt
kurserne imellem sig.


Kursus afdelingen har etableret samarbejde med det
private firma Zacho og vi får derigennem adgang til

at udbyde kurser til mange private opholdssteder
rundt i landet.
I samarbejdet forsøges også at inddrage LOS Landsforeningen af opholdssteder.
Kursusafdelingen vil først og fremmest undersøge de
uddannelsesmæssige behov og derefter udbyde
kurser som modsvarer disse behov.


Epos konference
På den fælles del af konferencen, der omfattede
både SOSU og PAU området, blev der beskrevet stor
aktivitet på det kommunale område. Bl.a. er der
gang i mange jobrotationsprojekter.
Behovet for at uddanne medarbejdere indenfor
velfærdsteknologi blev belyst, dels i forhold til
tekniske kompetencer og dels anvendelse af ITvelfærdsteknologiske programmer eksempelvis til
dokumentation.
I forhold til erhvervsuddannelsessystemet blev det
oplyst, at der arbejdes med tiltag i retning af et
ungespor for unge under 25 år, og et voksenspor for
dem der er ældre end 25 år.

7. Punkter til næste møde 1. februar 2013
 Behov for arbejdskraft, virksomhedsbesøg
8. Eventuelt
 Intet under eventuelt

Referent
Lonnie Hald Simonsen

