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Referat fra møde i LUU PÆD 

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Tirsdag d.5.maj 2020 – kl. 13.00 til 15.00 

 

 
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), Susanne Hansen – (Repræsentant fra arbejdstager 

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

 

Fra skolen: Dorte Greve Engsig (DGE), Malene Van der Maat, Maria Dyhrberg Rasmussen (MDR), 

Elsebeth Søndergaard (ELS), Lotte Roed Laursen (LRL), Find Greve (FG). 

 

Afbud: Karin Mathiesen, Malene Van der Maat 

 

Dagsorden (13.00 til 13.05) 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden – Dagsorden godkendt 

2. Orientering af ny medarbejderrepræsentant, sekretær, elevrepræsentant og repræsentant 

fra 3F. 

Velkommen til nye medlemmer som er følgende: 

Susanne Hansen – repræsentant fra 3F 

Malene Van der Maat – elevrepræsentant  

Find Greve - Medarbejderrepræsentant 

Lotte Roed – Sekretær for LUU Pau 

 

  

Tema ifølge årshjul:  Kvalitet og udvikling (13.05-13.30) 

3. Gennemgang af seneste elevtilfredsundersøgelse ETU efterår 2019 – Præsentation af 

overordnede resultater fra elevtilfredshedsundersøgelsen 2019 samt nedslag i udvalgte 

punkter, hvor vi gør det godt og hvor vi har udviklingspotentiale. (AOL) 

Anna Opstrup gennemgår ETU – se vedhæftet PP.  

Der er drøftes om vi skulle lave en fælles elevtrivselsmåling som både dækker skole og 

praktik. Det ytres der interesse for. 

Der kommer en tilbagemelding til LUU, omkring hvordan vi følger op på denne ETU, når det 

er besluttet.  

 

 

Drøftelser og beslutninger: (13.30 til 14.15) 

 

4. Præsentation af VTU -Præsentation af resultater for virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 

2019 hos PAU. (AOL) – Udskudt til næste LUU i juni pga. udfordring med at trække tal fra 

database. 
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5. Fælles midtjysk presseindsats på PAU (DGE)  

I forbindelse med det kommende lovforslag omkring minimumsnormeringer i 

daginstitutionerne er vi gået sammen med de midtjyske udbydere af PAU; SOSU 

Østjylland, SOSU STV, Social og Sundhedsskolen Herning og VIA, om en fælles 

presseindsats. Målet er at sætte pædagogiske assistenter på dagsordenen i debatten om 

normeringerne og om dimensioneringen af faglært personale i institutionerne. Lovforslaget 

forventes at lande i løbet af foråret eller først på sommeren. I perioden op til og lige efter 

udsender vi flere fælles debatindlæg med de andre skoler med budskabet om pædagogiske 

assistenter som en del af løsningen på de kommende normeringer i kommunerne. Dertil 

planlægger vi flere lokale historier fra de enkelte skoler, der understøtter budskabet med 

fokus på pædagogiske assistenters faglighed og hvilken forskel de kan gøre i de enkelte 

institutioner.  

LUU er blevet informeret om denne pressedækning og hvad tanken er med den. Der ytres 

opbakning til tiltaget, og medlemmerne af LUU opfordres til at udnytte indsatsen på eget 

område. Indsatsen er højaktuel pga. de aktuelle forhandlinger om Pau-dimensionering. 

Maria referere til pixi-udgave af Covi-rapport, som det aftales sendes med referat ud. (Se 

tidligere udsendt bilag) 

 

6. Præsentation af ansvarsfordeling af virksomhedsforlagt undervisning på GF 2 – (Bilag) (FG) 

Find præsenterer ansvarsfordeling der er blevet udarbejdet til GF2 Pau virksomhedsforlagt 

undervisning. Det besluttes, at evaluere på formøde til LUU i efteråret - Se vedlagt bilag 

 
7. Præsentation af Skolepraktikplan for kommende skoleår (DGE) 

Skolepraktikplan er sendt ud til de uddannelsesansvarlig i forhold til rettelser. De ligger nu i 

den godkendte form på skolens hjemmeside.  

 
Orienteringspunkter (14.15 -15.00) 

 

8. Orientering fra praksis. 

- Orientering om ledige pædagogiske assistenter – Birthe Bøggild 

Birthe orientere om, at de færdiguddannet pædagogiske assistenter fra Randers i 

efteråret 2019 og foråret 2020 er alle kommet i job. Der er stor mangel på faglært 

arbejdskraft i Randers kommune. 

 

- Status på elever i praktikken i forhold til at nå praktikmålene (LRL) 

Grunden Covid-19 skal der være en ekstra fælles opmærksomhed på om eleverne kan 

opnå sin praktikmål. Hvis vejleder vurdere en elev ikke kan opnå sine praktikmål skal 

og Lotte kontaktes pr. mail hvorefter skolens studievejleder (Morten Krogh/Lene Wolff) 

vil tage sig af sagen og indkalde til helhedsevaluering.  

 

9. Orientering fra formandsskabet.  

- Sammen med Marianne fra FOA, har Birthe afholdt et oplæg om den pædagogiske 

assistent uddannelse for alle TR i Randers. Dette har givet 3 nye elever på EUV1 

optaget til september 2020.  

 
10. Orientering fra kursuskonsulent (ELS) 

- Flere af kurserne fra foråret, er udskudt til efterår 2020 grundet Covid-19. 
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- I maj og juni måned tilbydes der to online kurser til pædagogiske medarbejder der er 

hjemsendt grundet de er i høj risiko. Tilmeldingerne er åben. 

- Planlægningen af kursus for efteråret, er ved at være på plads og bliver sendt ud inden 

længe 

 

11. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen  

 

 Planlægning af skolepraktikinformationsmøde på PAU – uddannelsen d.12.marts fra 13.00 

til 15.00 – ideer fra praksis – vi har lige haft to elever på Færøerne kunne det været et 

input? (LRL) 

- Skolepraktikinformationsmødet d. 12 marts er aflyst. Næste 

skolepraktikinformationsmøde er til november. Hvis der er ønsker om emner til 

dagsorden, send dem gerne til Lotte Roed.  

 

 Status på Covid-19 (DGE) 

- Dorte giver en kort status på hvordan undervisning har kørt videre over Teams imens 

skolen har været lukket. Pau EUV-1-holdet er omfattet af genåbningen og er startet 

med undervisning fysisk på skolen. Deres prøver er endvidere ”normale” prøver med 

fysisk fremmøde. Eleverne er orienteret.  

- Vi er særligt opmærksomhed på fraværet på vores elever, og har godt taget godt hånd 

om det.  

 

 Status på intern organisering (DGE) 

- Susanne Mikkelsen som var uddannelseschef for SOSU og er stopper d. 1 maj. Derfor 

er Dorte blevet uddannelseschef for både Pau og SOSU uddannelserne.  

 
 Status på GF 2 Pau optaget (LRL)  

- Vi optog 31 GF 2 pau elever i Januar, og har fortsat 31 elever, der er et flot og stabilt 

fremmøde, særligt under denne Covid-19 tid.  

 
 High five (DGE) – udsat til næste LUU møde 

High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med 

det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere 

job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund 

af kriminalitet. Samtidig skal High:five forsøge at ændre holdningen til 

straffeattesterne, og etablere et koordineret samarbejde med politiet, 

kriminalforsorgen, kommunerne, og andre interessenter. High:five er forankret i 

High:five Fonden. 

High:Five Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra bl.a. virksomhederne, 

politiet og kriminalforsorgen. Sat på pause grundet Covid-19. 

 
 Besøg Simulationslokale (LRL) – næste LUU møde 

 

12. Eventuelt.       
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13. Punkter til næste møde: 

 
• Tema ifølge årshjul: Behov for arbejdskraft 

- Send gerne punkter til Lotte Roed, hvis der er nogle ønsker 
 

Afbud til mødet skal ske senest torsdag d.30 april 2020 til Lotte Roed Laursen på  

lrl@sosuranders.dk 

Næste møde er d.11.juni 2020 fra kl.13.00 til 15.00. 

 

Med venlig hilsen 

Lotte Roed Laursen – sekretær for LUU PÆD. 

mailto:lrl@sosuranders.dk
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