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Referat til møde i LUU PÆD 

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Torsdag d.11.juni 2020 

 kl. 13.00 til 15.00 i lokale 15 

 
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 Matt(elevrepræsentant), Maria Dyhrberg 

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

 

Afbud: Maria Dyhrberg, Elsebeth Søndergaard, Susanne Hansen 

 

Dagsorden (13.00 til 13.05) 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden – Birthe  

Dagsorden er godkendt 

 

Tema ifølge årshjul:  Behov for arbejdskraft (13.05-13.45) – DGE 

2. Formålet vil være at give en opdatering og status på de indsatser der bliver lavet i 
regionalt skolesamarbejde og på Randers Social og Sundhedsskole særligt, med det formål 

at igangsætte en fælles drøftelse om, status på behovet for arbejdskraft og hvorvidt vi kan 

se nye muligheder. Punktet vil indeholde en kort plenum-drøftelse med udgangspunkt i 

følgende spørgsmål; 
- Hvad er status på rekruttering? 

- Hvordan er behovet for arbejdskraften? 

- Særlige opmærksomhedspunkter? 

- Fremtidsscenarier? Fx skal vi tilbyde nye undervisningsformer eller fx. Virtuelle muligheder 
på pau? 

Punktet vil føre til en fælles opsamling.  

 

Status på pressedækning I samarbejde med VIA og erhvervsskoler med Pædagogisk 
assistent uddannelse i regionmidt. Der er sendt to kronikker til aviserne, hvor den ene er 

bragt (Se vedhæftet bilag) Den anden kronik er endnu ikke bragt, men forventes at få den 

bragt snarest.  

Kronikkerne har vagt en del interesse, og vi har fået flere henvendelser fra kommunerne.  
Dorte og Maria har haft møde med Norddjurs kommune, hvor der er blevet drøftet 

konkrete tiltag for at øge antallet af elever, som får uddannelsen Pædagogisk assistent.  

Status er, at vi rykke på noget i kommunerne og venter på at se om vi får forhøjet 

dimensioneringstallene.  
 

Status på rekruttering 

 

Randers Kommune: 
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Randers har fået omkring 60 ansøger, har haft 23 elever til samtale. Har ansat 18 elever 

på den ordinære uddannelse, og 1 elev på EUV1. 

 

Norddjurs Kommune: 
Har modtaget 26 ansøger, har haft 9 til samtale. Har ansat 4 elever. 

 

Syddjurs Kommune: 

Har modtaget 26 ansøger, har haft 3 til samtale og ansat 3 elever. 
 

Favrskov Kommune: 

Har modtaget 40 ansøgninger, har haft 10 til samtale og ansat 6 elever.  

 
Hvordan spotter vi talenter i deres ansøgninger; 

Mødestabilitet, fagligheden kan de sætte den i spil, stabilitet. Det fungerer godt med at 

præsentere nogle billeder af konkret praksis situation, som rammesætter noget fagligt. 

 
Behov for arbejdskraft: 

Der er behov for arbejdskraften, det er vigtigt at få fyldt op på fagligheden for der bliver 

behov for dem i kraft af stigende børnetal. 

 
Hvad er kvalitet i uddannelsen og hvad er behovet i forhold til at løfte kvaliteten – Dette 

ytres der ønske om mere tid til at drøfte. 

 

 
 

Drøftelser og beslutninger: (13.45 til 14.15) 

- Præsentation af VTU -Præsentation af resultater for virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 

2019 hos PAU. (AOL)  

Anna præsentere VTU tallene, se udsendte bilag 

 

Dialog i plenum: Hvad er vores forventninger til hinanden? 

- Formøde er vigtigt at prioritere 

- Samarbejdet er vigtigt mellem skole og kommune 

- Samarbejde som helhedsperspektiv 

- Vekselvirkning mellem skole/praktik fungere godt. Evt. mere virksomhedsforlagspraktik på 

grundforløb 2. 

 

 

Orienteringspunkter (14.15 -15.00) 

 
3. Status på Covid-19 (kort runde bordet rundt) 

Alle uddannelser tilbage på skolen igen.  

Desværre viste vores tolkning af Pau EUV1 grundfagsprøver at være forkerte, og derfor blev 
grundfagsprøverne på holdet aflyst, både i samfundsfag og dansk. 
Der bliver ikke noteret nogle prøvekarakterer, men i stedet får de ophøjet deres 
standpunktskarakter. 

 

4. Orientering fra praksis. 

Der er stor interesse til den pædagogiske assistent uddannelse, og der var planlagt et stort 
TR møde i april sammen med FOA. Dette møde er udskudt til november, hvor skolen 

deltager i forhold til at præsentere uddannelsen. 
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Skolen og FOA var d. 8 juni 2020 på besøg i et dagtilbud i Auning, som havde interesse i at 

sende flere af deres medhjælper på uddannelse. De var nysgerrige på uddannelsen, og 

flere er blevet skrevet op til at påbegynde den pædagogiske assistent uddannelse på EUV1 

hold.  
 

 

5. Orientering fra formandsskabet.  

Syddjurs og Norddjurs Kommune har kontaktet FOA, kvaliteten skal forbedres i 

pædagogisk praksis i forhold til minimumsnormeringen. Karin Mathiesen skal have et møde 

med både Syddjurs og Norddjurs, for at have en drøftelse om hvad behovet for 

arbejdskraft. Hvis behovet viser sig på Djursland, opretter vi gerne et Pau hold i Grenaa. 

Kravet er 22 elever, for at det økonomisk kan løbe rundt for skolen. 

 

6. Orientering fra kursuskonsulent  

Elsebeth kunne desværre ikke deltage på mødet. Lotte har modtaget en kort status på PP 

fra Elsebeth, som hun informere omkring. Se vedlagt bilag. 

 

7. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen  

 

- Besøg Simulationslokale (LRL) – udskydes til næste møde LUU 
 

- Orientering om ændring i procedurer om valg af talent og fag på højere niveauer og 

orientering om talent. (DGE) 
Eleverne vælger talent når de starter på skolen, således er det ikke længere kommunens 

opgave, at få det skrevet i elevens uddannelsesaftale. 

Påbygningsfag skal stadig skrives i deres uddannelsesaftaler og derfor, tilføjer kommunen 

dette punkt når de underskriver deres uddannelsesaftaler. 
 

8. Eventuelt.       

 

9. Punkter til næste møde: 

• Tema ifølge årshjul: Undervisningsplaner / Udbudspolitik 

• Opsamling VTU og ETU 

• Faglig Kvalitet og forventninger 

• Vekselvirkning mellem teori og praksis, evt. flere virksomhedsforlagte dage på 

grundforløb. 

• Dimensionering – hvordan er det gået 
 

Afbud til mødet d.11.juni  2020 skal ske senest tirsdag d 9. juni 2020 til Lotte Roed Laursen på 

lrl@sosuranders.dk 

Næste møde er d.27 oktober 2020 kl.13.00 til 15.00. 

 

Med venlig hilsen 

Lotte Roed Laursen – sekretær for LUU PÆD. 

mailto:lrl@sosuranders.dk
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