LUU PAU, Randers Social- og Sundhedsskole,
Minervavej 47, 8960 Randers SØ – lokale: bevægelse
Tirsdag, d. 23. november kl. 13.00-15.00
Deltagere:

Birthe Bøggild (BB) formand (Lederrepræsentant fra Randers Kommune)
Karin Mathiesen (KM) næstformand (Repræsentant for arbejdsgiver FOA)
Marianne Møller (MM) (Repræsentant for arbejdstager FOA)
Susanne Hansen (SH) (Repræsentant fra arbejdstager 3F)
Jonna Mona Eriksen (JME) (Repræsentant fra arbejdstager FOA)

Natasja Vester Pedersen (Elevrepræsentant)
Lars Due Juhre (LDJ) (Uddannelseschef)
Elsebeth Søndergaard (ELS) (Eftervidereuddannelsesrepræsentant)
Find Greve (FG) (Underviser PAU)

Mødeleder:
Birthe Bøggild (BB)
Referent:
Mette Fedders (MEF)(Uddannelsesleder)
Afbud:
Maria Dyhrberg Rasmussen (MDR) (Direktør)
Lise Svane (LS) (Lederrepræsentant fra Norddjurs Kommune)
Lene Fuglsang (LF) (Lederrepræsentant fra Syddjurs Kommune)
Eline Vermedal Høgh (EVH) (Lederrepræsentant fra Favrskov Kommune)
13.00
13:05

13.05

1. Formanden byder velkommen
Præsentationsrunde. Velkommen til Natasja, der er ny elevrepræsentant.
2. Gennemgang af dagsorden

BB

Opfølgning
Behov for arbejdskraft
Som opfølgning på sidste LUU den 16. august, blev aftalt at der skulle følges op på
hvorledes PA-uddannelsen indtænkes som en del af løsningen i kommunernes
strategiske beslutninger om minimumdimensionering.

Ansvarlig
LDJ

BB

Er der nyt fra kommunerne?
Norddjurs kommune har afsat budgetmidler til at uddanne et hold EUV1 PA-elever
med minimum 22 elever årligt frem til og med 2024. Det næste er planlagt start
ca. 1. september 2022. Det forventes at elever fra Syddjurs kommune tilknyttes
dette hold.
Skolen har været i en længere dialog med dagtilbudsområder i Randers kommune,
som har undersøgt mulighederne for om der kunne indmeldes flere end de
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13.20

allerede indmeldte 8 pladser. Det er desværre ikke muligt for dagtilbudsområdet
alene, men der er indledt dialog med hhv. skoleområde og specialområde mhp. at
samle elever fra alle 3 områder og på den basis at oprette et hold. Skolen har på
den baggrund besluttet at udskyde opstart af EUV1 til efter sommerferien 22, i
håb om at der kan etableres et større grundlag for etablering af et hold.
3. Rekruttering til EUD-hold
FOA har tidligere været ude på skolerne. Det kunne være en idé at genoptage
disse besøg. FOA skal ud til FGU. Vigtigt at tale om de mange muligheder for
karriere/livslang læring.
Skolen har været på online besøg i alle 8.klasser i skolerne i de 4 kommuner i
foråret. Skolen har på den baggrund i år haft øgende aktiviteter på brobygning i år.
Det kunne være ønskværdigt at alle 8. klasser blev besøgt online, inden de skal
vælge brobygning. Skolen vil tage det op til evalueringssamtaler om brobygning.
Der vurderes også at der med fordel kan oprettes en tættere kontakt til UUvejledere mhp. At skærpe deres viden om uddannelserne. Skolen tager initiativ til
dette.
Randers kommune er allerede i dialog med lederen for UU Randers om at få flere
unge mennesker ind på uddannelserne.
Underviserrepræsentanten: De færdiguddannede skal have brobygger elever ud i
praksis, og fortælle om uddannelserne og oplever praksis.
Elevrepræsentanten vurderer der er vigtigt at det er de færdiguddannede der
fortæller om uddannelsen. Mange ved ikke noget om uddannelsen
3F foreslår at der produceres små film udarbejdet af eleverne

LDJ

Skolen er i fortsat tæt dialog med alle kommunerne
Rekruttering tages op igen på næste møde

13.50

Drøftelsespunkter
4. TEMA drøftelse: Grunduddannelser og undervisningsplaner
I Elevernes undervisningsevalueringer er der flere tilbagemeldinger på, at nogle
elever synes der er for meget gruppearbejde/projekter i undervisningen.

Ansvarlig
LDJ/MEF

Blandt underviserne diskuteres ofte gruppearbejde eller ej, selvvalgte grupper
eller ej, dannelseselementet i gruppearbejdet. Undervisernes argumentation er
altid, at ude i praksis skal de kunne samarbejde. Temaet handler om, hvordan
skolen og praksis kan samarbejde på tværs med at træne elevernes
samarbejdskompetencer,
Indstilling:
Der ønskes dialog om følgende:
• Hvilke samarbejdsværdier forventer praksis, at vores elever erhverver sig
gennem uddannelsen?
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Hvilke forventninger har praksis til vores elever som kollega?

Temaet drøftes i plenum.
Det er sjældent at man er alene ude i praksis, derfor er temaet om gruppearbejde
vigtigt. Eleverne får mange gode samarbejdskompetencer ved at arbejde i
grupper. Men det er af og til en konfliktfyldt læring, og ligeledes en lang
dannelsesproces.
Praksis udtrykker en generel forventning til, at eleverne ved hvad de skal, og de
selv skal styre deres uddannelse og være orienteret om hvad det er, de har gang i.
Hertil også at de forholder sig til at man også i praksis kan komme til at arbejde
sammen med én som udfordrer ens samarbejdsevner.
Skolen har fokus på, at selvvalgte grupper ikke altid er virksomme, da der ofte
sidder én alene tilbage. Der arbejdes henimod, at man selv vælger grupper og ser
gruppen som helhed, i lighed med værdierne i praksis. Hvis underviserne altid står
for sammensætningen af grupperne bliver eleverne holdt ansvarsfri, hvilket ikke
bidrager til læring om samarbejde.
13:25

5. Udbudspolitik
Opfølgning på sidste mødes idéer til efter- og videreuddannelse.

ELS

Indstilling:
På baggrund af sidste mødes input til udbudspolitikken, ligger den nu klar til kort
gennemgang og kvalificering.
Bilag
Vedhæftet
Referat:
Udbudspolitkken blev kvalificeret gennem fælles drøftelse og følgende
opmærksomhedspunkter;
Der foreslås udbud på AMU til uddannede PGU´ der ønsker en opdatering
Skolens AMU-udbud skal måske ud fysisk i form af et katalog eller lign. på
institutionerne, så de ansatte kan se, hvad der udbydes inden for det pædagogiske
felt. Der fremkom også en idé om at der kan fremstilles små film som teasere
koblet op på et AMU-kursus.

14:20

6. Mødedato 2022
Fastlæggelse af nye mødedatoer for 2022

MEF

Indstilling:
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Der foreslås nye mødedatoer for 2022:
• mandag den 28/2 2022, kl.: 13:00 – 15:00
• tirsdag den 30/5 2022, kl.: 13:00 – 15:00
• torsdag den 25/8 2022, kl.: 13:00 – 15:00
• tirsdag den 22/11 2022, kl.: 13:00 – 15:00
Alle datoer godkendes på nær maj mødet, hvor datoen ændres fra den 31.5. til
den 30.5.2022
Skolen inviterer i Outlook.

14:25

14:30

Orienteringspunkter
7. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse
Orientering om formålet med den kommende
virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2021, og skolen opfordrer til at
samarbejdspartnere prioriterer tid til at svare, da det er en del af skolens
kvalitetsarbejde

Ansvarlig
LDJ

8. Forenkling af den lokale undervisningsplan (LUP)
Erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018 indeholder et initiativ om et nyt forenklet
styrings- og beskrivelsessystem for erhvervsuddannelserne.

Anna
Opstrup

Der har været gennemført et udvalgsarbejde med erhvervsskolerne og
arbejdsmarkedets parter, som i juni 2020 afgav rapporten Forenkling af
erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem med forslag til forenkling af
erhvervsuddannelsernes samlede beskrivelsessystem. Formålet er at få enklere og
tydeligere mål for skolernes tilrettelæggelse af undervisningen.
På mødet gennemgås baggrund og intention med ændring, ændringer fra den
gamle LUP til indhold i den nye samt procesplan.
Slides vedhæftes.
Bilag:
https://emu.dk/eud/ledelse/lokale-undervisningsplaner/denlokaleundervisningsplan-lup?b=t437-t495-t506

14:45

Referat:
Baggrund og intention blev gennemgået sammen med procesplan. Gennemgang
gav ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål
9. Nyt til orientering
• Orientering fra praksis
• Orientering fra formandskabet
• Orientering fra skolen og bestyrelsen
o Orientering omkring Covid 19

Alle
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15:00

Randers kommune har ansat til 12 elever til det kommende GF2.
Skolen tager de forholdsregler der gør sig gældende hvad Corona angår, og
implementerer i forhold til regler og adfærd.
Afsluttende punkter (faste punkter)
10. Forslag til emner/punkter til næste møde
Rekruttering
Ny konstituering til næste år grundet kommunalvalg
Møder i de forskellige virksomheder
11. Tak for i dag

Ansvarlig
LDJ

Alle
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