Dagsorden til LUU PA, - revideret d. 22. oktober 2020
Tirsdag, den 27. oktober kl. 13.00 - 15.30
Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ - Lokale 22
Deltagere:
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 (LS - Lederrepræsentant fra Norddjurs
Kommune), Malene Van der Matt (elevrepræsentant), Susanne Hansen – Repræsentant fra arbejdstager
3F) og Elsy Thomsen (ET – Repræsentant fra arbejdstager FOA)
Fra skolen: Dorte Greve Engsig (DGE), Maria Dyhrberg Rasmussen (MDR), Elsebeth Søndergaard (ELS),
Lotte Roed Laursen (LRL), Find Greve (FG), Mette Fedder (MEF).
Afbud: Dorte Greve Engsig (DGE), Lise Svane (LS), Karin Mathiesen (KM), Elsy Thomsen(ET), Lene
Fuglsang(LF)

Formanden er ordstyrer.
13.00 1. Velkommen
Formanden byder velkommen.
Præsentation af ny uddannelsesleder Mette Fedders

BB

13.05 2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
Godkendt

BB

Lene Fuglsang kan ikke tilgå teams og deltager derfor ikke mødet
Drøftelsespunkter
13.10 3. TEMA jf. årshjul; undervisningsplaner og udbudspolitik
a. Undervisningsplaner
Valgfaget Medicinhåndtering gennemgås.
Medicinhåndtering blev oprindelig oprettet på baggrund af efterspørgsel fra
praksis. De sidste 3 år har medicinhåndtering været et fast tema under valgfri
specialefag i 2. skoleperiode. Alle elever på hovedforløbene modtager
undervisning i faget. Målet er, at eleverne får grundlæggende viden om
medicinhåndtering inden for hele det pædagogiske område. Den praksisnære
undervisning har både et sundhedsmæssigt og pædagogisk perspektiv og indhold.
Faget strækker sig over 2 uger og er bundet op på et projekt. Praksis giver udtryk
for stor tilfredshed med, at alle elever har medicinhåndtering. Der tales om, at

FG/LRL

også uddannede fra praksisfeltet kunne have gavn af et kursus i
medicinhåndtering
EVU gjorde opmærksom på, at der foreligger et kursuskoncept om
medicinhåndtering af 3 dages varighed. Dette kursus kan udbydes, såfremt
praksis ønsker det.
13.40 b. Udbudspolitik 2021

ELS

Udkast til udbudspolitik 2021 fremlægges og gennemgås.
Det medsendte bilag om udbudspolitikken blev gennemgået. Der arbejdes hele
tiden på, at skolen har et dynamisk uddannelsesmiljø og er en åben og attraktiv
samarbejdspartner der både er opsøgende og i forhold til eksisterende og nye
samarbejdsrelationer.
Viden om behov for kompetenceudvikling er bl.a. forankret i LUU i forhold til
hvilke behov der er i praksis.
Skolen forventer i 2021 stadig en påvirkning fra Covid 19, men der forventes
stigning i aktiviteter, ligesom der forventes en stigning i forhold til det
pædagogiske område.
Godkendelse af udbudspolitik fremadrettet. Den fremtidige udbudspolitik
planlægges fremover til at blive drøftet tidligere på året i forhold til at kunne
planlægge bedre fra både praksis og skolen
Kommentarer til behovsafdækning kompetenceudvikling blev drøftet;
Input fra LUU-deltagere:
Den pædagogiske læreplan og implementeringen af denne er stadig meget aktuel.
Læringsmiljøer og uderum er meget aktuelt også i forbindelse med Corona.
Hvordan kommer inderummets fordele med i uderummet?
Inklusion, samspil og relationer er også aktuelt både inden for normal- og
specialområdet.
Special/socialpædagogiske metoder efterspørges ligeledes til hele det
pædagogiske område.
Randers kommune har fået bevilget midler til efter- og videreuddannelse af det
pædagogiske personale.
Flere pædagogmedhjælpere fra specialområdet skal have den pædagogiske
assistentuddannelse
Udbudspolitikken godkendes med ovenstående kommentarer.
13.55 4. Skole-praktikplaner 2021
Skole-praktikplaner for 2021 gennemgås.

MDR

Marts 2021 EUV1 flyttes fra efteråret til foråret.
August 2021 EUD og EUV3 starter sammen men har forskelige sluttidspunkter
Skole praktikplaner godkendes
14.15 5. Opkvalificering af PGU-uddannede
Favrskov har i samarbejde med FOA nedsat en arbejdsgruppe omkring, hvad en
stillingsbeskrivelse på en pædagogisk assistent skal indeholde både hvad angår
kompetencer og opgaver. Bl.a. i den sammenhæng er det drøftet, om der kan
være behov for et ’brush-up’ for de medhjælpere, der er PGU-uddannede, da de
ikke nødvendigvis har samme kompetencer som en PA.
I fx Randers er der 33 ansatte med en PGU baggrund. Det er nok ikke alle af de 33,
der ønsker en konvertering til PA.

Eline

Mette F. undersøger nærmere ved styrelsen og Esbjerg Social- og sundhedsskole
om formelle muligheder for en konvertering fra PGU til PAU. Behovene afdækkes
ude i de enkelte kommuner.
En Ad hoc arbejdsgruppe nedsættes med henblik på at formulere
stillingsbeskrivelse for en PA. AD hoc gruppens medlemmer bliver Eline (Favrskov)
FOA, Nord- og Syddjurs Kommune, Birthe (Randers), Mette (Randers Social- og
Sundhedsskole). Mette F taget initiativ til indkaldelse til møde.
14.25 6. Skolepraktikinformationsmøde

LRL

Der er planlagt et skolepraktikinformationsmøde d. 24 november.
Skolen inviterer til fysisk fremmøde, da det har et fagligt formål, og skolen kan
håndtere gældende retningslinjer. Der er generel opbakning til fysisk fremmøde
med mulighed for ændringer i forhold til udviklingen af Corona.
Der henstilles til at et punkt på mødet bliver selve evalueringsskemaet vejlederne
bruger til at evaluere eleven. Mette sætter det på dagsordenen.
Invitationen sendes afsted i indeværende uge. Lederne får invitation på mail og
sender videre til relevante deltagere.
Randers kommune lægger op til evaluering af vejlederne ude i kommunerne.
14.35 7. Mødetidspunkter i 2021
I forbindelse med planlægning af mødeaktiviteter for 2021 fremlægges forslag til
mødeplan for LUU:
Tirsdag d. 23. februar 2021 fra 13.00 til 15.00
Mandag d. 7. juni 2021 fra 13.00 til 15.00
Torsdag d. 28. oktober 2021 fra 13.00 til 15.00

MDR

Datoerne vedtages. I forhold til Corona vil der i forbindelse med det enkelte møde
drøftes med formandsskabet, om det skal afholdes via virtuel eller fysisk
fremmøde
14.40 8. Status gennemførsel på hovedforløbshold

LRL/FG

Vi oplever, at flere elever end tidligere stopper i deres uddannelse på
hovedforløbet. De sidste år har vi haft landets flotteste gennemførselstal.
Hvad er årsagerne til at eleverne falder fra? Hvilke tiltag kan vi i fællesskab
iværksætte for at hindre, at denne tendens fortsætter.
Der udtrykkes en bekymring for om der er nok kvalificerede ansøgere at vælge ud
fra ved optag på GF2? Skolen har et fint antal ansøgere til GF2. hvor de mest
kvalificerede udvælges til GF2. Der er dog tilkommet et lidt større frafald under
uddannelsen. Alle med meget forskellige begrundelser.
Nogle af ansøgerne bliver overrumplede over de faglige og dannelsesmæssige
krav der stilles på skolen. Den Pædagogiske Assistentuddannelse har også de
samme generelle problemer der gælder unge med at nogle zapper rundt i
uddannelsesverdenen.
Det er altid ærgerligt med frafald, men det vigtigste er, at de der bliver ansat er
kvalificerede. Behovet for pædagogiske assistenter skal italesættes mere eksplicit
både fra skolens og fra kommunernes side. Kvaliteten i uddannelsen skal
fastholdes, så det bliver attraktivt at ansætte de pædagogiske assistenter. Det vil
måske på sigt give lidt flere elever som falder fra, men volumen af elevantallet
også er stigende. Randers Kommune arbejder på en øget kvalificering af deres
ansættelsesprocedure. Ligeledes vil Randers kommune evaluere elevens
ansættelse, elevens start på uddannelsen og elevens slutning af uddannelsen.
Det besluttes at have et fælles øje på om tendensen med et øget frafald
fortsætter.
14.50 9. Status på EUV1, forår 2021
MDR
Der arbejdes på oprettelse af 2 EUV1 hold til marts 2021. Ét i Grenå med elever fra
Djursland og ét i Randers med elever fra Randers og Favrskov.
Der arbejdes også politisk på at Grenå fra 2022 kan udbyde den pædagogiske
uddannelse.
Norddjurs har politisk besluttet at oprette et PA EUV1 hold i Grenå i marts 2021.
Håbet er at der kan oprettes et EUD hold i 2022.

EUV1 holdet i Randers til marts 2021 vil være med deltagere fra Favrskov og
Randers. Favrskov sender 6 deltagere og 1 deltager fra dagplejeområdet. Det er
usikkert, hvor mange Randers vil kunne samle. Der skal arbejdes grundigt for at
få nok elever til marts på Randers afdelingen. Randers kommune er på sagen og
arbejder for det.
Ambitionen er både for Norddjurs og Randers, at der ikke skal være ufaglært
arbejdskraft i daginstitutionerne. Der er ca. 350 uden uddannelse i Randers
kommune. Randers Kommune har beregnet at det koster 65.000 at uddanne en
PA.
Orienteringspunkter
15.00 10. Orientering fra praksis
Fremgår af de forskellige dagsordenspunkter.
11. Orientering fra formandsskabet
Det giver stor mening at mødes med de forskellige TR i institutionerne og fortælle
om, hvad man kan når man er pædagogisk assistent, så den viden kommer i
omløb.
12. Orientering fra efter- og videreuddannelsesområdet
ELS
Status og nyt
Kurser med gode tilbagemeldinger; Lederne har været med på kurser, hvilket er
vigtigt i forbindelse med transfer og dermed implementering.
13. Orienteringspunkter og kort nyt fra skolen og bestyrelsen
MDR/LRL
a) Kort orientering i forhold til COVID19 pr. august 2020.
Der orienteres om de nyeste retningslinjer på skolen. Forsamlingsforbud og
mundbind. Vi har endnu ikke haft tilfælde. Mundbind og visir, hvis ikke de har det,
bliver de bedt om at forlade skolen og får ulovligt fravær. Elever skal selv betale
værnemidler. Alle medarbejdere bærer ligesom elever visir/mundbind på gangene.
Ellers kun hvis de underviser to klasser på én dag. Skolen er opmærksommme på
at holder klasser hver for sig, arbejde i faste små grupper, aftørre flader midt på
dagen, holde afstand, påpege når vi ser adfærd der går imod.
Skolen holder fortsat dimission dog uden pårørende og eller andre gæster
Skolen er indstillet på at det vil tage lang tid førend corona-restriktioner
lempes/ophæves
b) Randers social- og sundhedsskole som en verdensmålsskole
Skolens blev udnævnt til Unesco verdensmålsskole som den 1. Social og
Sundhedsskole i landet i maj måned. Andre skoler ringer for at høre, hvordan og
hvorledes man kan opnå status som verdensmålsskole. Skal arbejdes med det i
undervisningen.
Der skal arbejdes løbende med verdensmålene i undervisningen, derudover er der
blevet afholdt en international dag, hvor fokus var på verdensmål. Eleverne var
engageret og gav mange bud. Eleverne har meget lyst til at arbejde med

verdensmål og bakker op om det. Lotte Roed er projektleder skolens arbejde med
verdensmål.
14. Eventuelt
Lotte stopper som koordinator for PA-uddannelsen pr. 30.10. Al henvendelse skal
fremover ske til uddannelsesleder Mette Fedders.

Alle

15. Punkter til næste møde (februar 2021)

Alle

