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Dagsorden til møde i LUU PÆD 

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Torsdag d.21.november 2019 

 
Deltagere: Birthe Bøggild  (formand)(BB – Lederrepræsentant fra Randers Kommune), Karin 

Mathiesen (næstformand) (KM –Repræsentant for arbejdsgiver FOA), Lene Fuglsang (LF – 

Lederrepræsentant fra Syddjurs Kommune),  (Marianne Møller (MM – repræsentant for 

arbejdstager FOA), Eline Vermedal Høgh (EVH-lederrepræsentant fra Favrskov Kommune ), Lise 

Svane (Lederrepræsentant fra Norddjurs Kommune), Ivan Møldtrup Christoffersen  – Repræsentant 

fra arbejdstager 3F) og Elsy Thomsen(ET – Repræsentant fra arbejdstager FOA). 

 

Fra skolen: Dorte Greve Engsig (DGE), Elif Gürel Hamid(elevrepræsentant), Maria Dyhrberg 

Rasmussen (MDR), René Dybdal (RDY), Elsebeth Søndergaard (ELS), Lotte Roed Laursen (LRL) Pia 

Ohnemus (PO). 

 

Afbud: Pia Ohnemus; Ivan Møldtrup Christoffersen – Repræsentant fra arbejdstager 3F; Marianne 

Møller (MM – repræsentant for arbejdstager FOA); Karin Mathiesen (næstformand) (KM –

Repræsentant for arbejdsgiver FOA) 

 

Dagsorden (13.00 til 13.05) 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden – Der er ingen tilføjelser  

2. Præsentation af ny uddannelseschef for PA-uddannelsen Dorte Greve Engsig 

3. Ny ledelsesorganisering (MDR) – Maria præsentere organisationsdiagrammet som lægger 

på skolens hjemmeside.  - https://sosuranders.dk/om-skolen/skolens-profil/organisation/ 

 

 

Tema ifølge årshjul:  Undervisningsplaner/udbudspolitik (13.05-13.45) 

 

Udbudspolitikken blev behandlet på sidste LUU PÆD, så derfor udgår det af dagsordenen for dette 
møde 

 

• På skolen har vi ambition om at sikre at innovation er en del af den pædagogisk praksis 

både i undervisningen og blandt underviserne. Derfor er arbejdet med det innovative 

mindset, og eksemplificering af innovative forløb i gang med at blive en del af vores 

pædagogiske praksis. På mødet i dag vil vi vise og fortælle jer om valgfaget Innovation, 

som udbydes på den pædagogiske assistent uddannelse og projektet om innovation på 

GF1.   

Heidi Melin Svendsen og Gitte Risgaard inviteres ind til at informere om dette.  

 

Underviser Heidi Melin Svendsen – præsentere Innovations valgfaget ”På med JA – hatten.” 

Et projekt der har kørt på skolen igennem et par år. Dette er blevet afsluttet med et 

valgfag, hvor eleverne skal arbejde med nye løsningsforslag ude i praksis.  Her får de et 

teoretisk oplæg om Innovationsbegrebet, som de så skal koble ind i den pædagogiske 

kontekst.  
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Innovation handler ikke kun om at få nye ideer, men om at kunne føre dem ud i livet og få 

dem til at leve. 

Men innovationsbegrebet er også tænkt ind i uddannelsens fagmål. Det er blandt andre 

beskrevet i natur & udeliv, hvor de skal kunne tænke begrebet ind i pædagogiske 

aktiviteter. 

 

Håbet er at få begreber Innovation ind I Pau uddannelses, som små brudstykker, så 

eleverne begynder at tænke anderledes, kreativt og som de har lyst til at prøve af i praksis 

også selvom de fejler.  

 

Heidi er efterspørgende på om der er nogle daginstitutioner som måske arbejder med 

innovationsbegrebet, hvor der er mulighed for at nysgerrig på det i praksis.  

 

Det kunne være interessant at tænke innovation med ind i AMU efteruddannelse og den 

styrkede læreplan.  

Drøftelser og beslutninger: (13.45 til 14.45) 

 

4. Dialog med LUU PÆD i forhold til katalogkurser/ rekvirerede kurser (Elsebeth Søndergaard)  

På skolens hjemmeside vil man kunne finde de aktuelle kursuser, der lægger 

kursuskataloget også, og der vil det komme til at lægge fremadrettet. Det kommer ikke til 

at blive trykket i fysik form længere. Lige om lidt kommer der nyhedsmail om kursus ud i 

praksis. Ønske fra praksis om, at de bliver skrevet ud om ønsker i forhold til kursus. 

 

Det som fylder meget på AMU i øjeblikket er prøver og som mange kursister er bekymret 

for, men det vil være dejligt hvis alle vil hjælpe med at tale det op, det er jo for at løfte 

fagligheden i praksis.  

 

Meld meget gerne tilbage, hvis der er nogle som er input til kursus udbydelse.  

 

https://sosuranders.dk/kurser/ 

 

5. Strategisk placering af EUV 1 fremadrettet? (DGE) 

En drøftelse af muligheden for at starte et EUV1 hold op i februar 2020.  

 

Optag på EUV1 Pædagogisk Assistent 2020 
 

Status på dimensioneringen på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er at vi 

fortsat optager 25 EUD-elever i august måned. De sidste to år har vi derudover kunne 

optage et EUV1 hold ligeledes i august.  

 

Vi har i den sidste tid registreret en øget sårbarhed i den måde vi har organiseret optag 

omkring elever som er på orlov, bliver sygemeldt, graviditet eller på anden måde bliver 

forsinket i deres uddannelse. Vi oplever at flere elever skal gennemføre en uddannelse 

som solostuderende, fordi der ikke er en skoleperiode, der matcher deres niveau.  
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Derfor efterlyser vi sammen med LUU en drøftelse af den fremadrettede organisering af 

optag på PAU.  Vi ønsker at drøfte muligheden for at arbejde med et årsrul som kunne se 

ud på følgende måde:  

 

OPTAG August/september Februar/marts 

EUD x  

EUV1  x 

   

 

Rettelsen/justering af EUV1 holdet vil først være gældende fra feb. 2021, vi aftaler 

derfor, at der også er et EUV1 hold september 2020  

 

6. Skolens gennemførselsindsatser (DGE) 

Hvilke gennemførelsesindsatser har vi her på skolen, med særligt fokus på 

mentorindsatsen; 

- SPS 

- Læsevejleder 

- Mentor – vedhæftet PP  

- Kontaktlærerordning 

- FVU – forberedende voksen undervisning 

Favrskov har mulighed for at tilbyde noget mentorstøtte til unge under 29 år som kan bruges ude i 

praktikken, men det giver ikke mening at få koblet ny mentor på hvis eleven er startet 

mentorforløb på skolen.  

 

7. VTU – Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (MDR) – udgår 

 

 

Orienteringspunkter (14.45 -15.00) 

 

8. Orientering fra praksis – Birthe Bøggild har været med på uddannelsesaften og der er 

meget positiv tilgang til Pau uddannelse og EUX. Så Birthe har sendt dem videre til Dorte 

Brønds i håb om at hun må ansætte flere pau elever. 

 

9. Orientering fra formandsskabet – Randers har forsøgt at sende elever i praktik i dagplejen, 

hvilket er gået over alt forventning og er kommet på PASS hjemmeside.  

 

10. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen  

 
 Tilbagemelding fra skolepraktikinformationsmøde (PO, LRL) - intet at tilføje 

 

11. Orientering fra ad hoc gruppen – intet at tilføje  

 

12. Eventuelt.       

 

13. Punkter til næste møde: 
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• Tema ifølge årshjul: Kvalitet og udvikling (ETU) 

• VTU – punktet udgik, da Maria var gået. Men måske den skal præsenteres ud 

næste gang. 
 

Afbud skal ske senest tirsdag d.19.november 2019 til Pia Ohnemus på po@sosuranders.dk 

Næste møde er d.27.februar 2020 fra kl.13.00 til 15.00, afbud fra Lise Svarre, Eline Vermedal – 

evt. en dato.  

 

Med venlig hilsen 

Pia Ohnemus, Skolekoordinator Randers Social- og Sundhedsskole 

mailto:po@sosuranders.dk
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