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Forretningsorden for LUU PÆD

Det lokale uddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddannelserne på Randers Social- og
Sundhedsskole.

Det lokale uddannelsesudvalg er reguleret af-
Bekendt relse af lov om erhvervsuddannelser nr. 1868 af 28 09 2021 40 o 41

Bekendt relse om erhvervsuddannelser nr. 2499 af 13 12 2021

Lov om arbe'dsmarkedsuddannelser LBK nr. 616 af 03 06 2019

Bekendt relse om arbe'dsmarkedsuddannelser nr. 1795 af 27 12 2018

Formål
Det lokale uddannelsesudvalg skal i samarbejde med det faglige udvalg (PASS) og skolen være med til at
sikre kvaliteten i uddannelserne og efteruddannelsestilbuddene (AMU).

Sammensætning
Uddannelsesudvalget sammensættes af:

. 4 ledelsesrepræsentanter fra kommunerne med uddannelsesansvar inden for den pædagogiske
assistentuddannelse og efteruddannelsesområdet

. 3 repræsentanter fra FOA

. l repræsentant fra 3F

. l tilforordnet elevrepræsentant

. l tilforordnet medarbejderrepræsentant

. 2 tilforordnede ledelsesrepræsentanter

. l tilforordnet fra efter-videreuddannelsesområdet

. l sekretær

Udpegning
I udpegningen lægges vægt på interesse for og indsigt i det pædagogiske område og i de efter-
uddannelsesområder, som skolen har udbudsret til, samt at både arbejdsgivere og arbejdstagere er
repræsenterede.

Udpegningen af de kommunale repræsentanter sker blandt de 4 kommuner (Randers, Favrskov,
Norddjurs og Syddjurs), som samarbejder med Randers Social- og Sundhedsskole.

Randers kommune anmodes om at påtage sig koordinering af valget.

Formand og næstformand
Det lokale uddannelsesudvalg vælger blandt dets medlemmer en formand og næstformand.

Formand og næstformand vælges således, at både arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden er
repræsenteret.
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Valg til det lokale uddannelsesudvalg
Det lokale uddannelsesudvalgs funktionsperiode er 4 år løbende fra den førstkommende l. januar efter
valg til kommunerne har fundet sted.

Der kan ske genvalg til udvalget.

Udvalgets opgaver
Udvalgets opgaver er blandt andet at

virke for samarbejdet mellem Randers Social- og Sundhedsskole og det lokale arbejdsmarked,
herunder vurdere behovet for arbejdskraft og kompetenceudvikling inden for området
rådgive skolen vedrørende den lokale undervisningsplan, optag etc.
fastlægge valgfag i den pædagogiske assistentuddannelse i samarbejde med skolen
behandle klager om praktikforløb
følge behovet for udvikling af nye uddannelsesmål og revision af eksisterende uddannelsesmål
vurdere behovet for AMU-uddannelser på det pædagogiske område med afsæt i udvikling /
ændringer i jobfunktioner
melde forslag til nye uddannelser og særlige indsatsområder ind til Efteruddannelsesudvatget for
det pædagogiske område (EPOS).

Møder
Der afholdes normalt 4 møder om året.

Mødedatoer for det kommende år besluttes ved mødet i 4. kvartal.

Derudover holdes møder, hvis formanden og næstformanden finder det nødvendigt.

Møder afholdes endvidere såfremt et flertal af udvalgsmedlemmerne over for formand og næstformand
fremsætter anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til møder sker normalt med mindst 3 ugers varsel.

Ved længerevarende forfald kan der indsættes vikar i LUU-repræsentationen efter aftale med formanden.

Dagsorden
Emner til dagsordenen skal indgives til sekretæren senest 4 uger før mødet.
Dagsordenen udsendes senest l uge før mødet, og lægges samtidig på hjemmesiden.

Opbygning af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Temaoplæg og debat i forhold til årshjul
Drøftelsespunkter og beslutninger
Orienteringspunkter

o fra formand og næstformand
o fra skole og bestyrelse

Evt.
Motivering af punkter til næste møde
Evaluering af mødet.

Referat

Sekretæren for udvalget udfærdiger referat fra møderne.
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Orensa ! Rafiders

Referatet indeholder konklusioner og aftaler.

Referatet godkendes af formanden og sendes derefter til udvalgets medlemmer senest 2 uger efter
mødets afholdelse. Hvis der ikke er indsigelser til referatet offentliggøres referatet herefter på skolens
hjemmeside.

Offentliggørelse
Dagsorden og referat offentliggøres på skolens hjemmeside.
Referatet sendes til SEVU.

Vedtaget af det lokale uddannelsesudvalg for det pædagogiske område på Randers Social- og
Sundhedsskole den 25. august 2022
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