Referat LUU-PÆD 26. februar 2018 SOSU Østjylland
Deltagere:
Birgitte Ladefoged, Pædagogisk konsulent Skanderborg Kommune
Eva Bak, Uddannelseskoordinator Silkeborg Kommune
Berit Vinther, Områdechef Børn og Unge Aarhus Kommune
Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Silkeborg-Skanderborg
Jack Hougaard Kristensen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Aarhus
Jette Schultz, TR pædagogmedhjælpere og PA, Hørning Børneunivers
Martin Monsrud Illner, TR og praktikvejledere, Møllevangsskolen
Elevrepræsentant Julie Vittrup
Direktør Anette Schmidt Laursen
Uddannelseschef Doris Jensen, SOSU Østjylland
Medarbejderrepræsentant Kristinna Kuur Sørensen, SOSU Østjylland
Referent: Anne Katrine Valeur, SOSU Østjylland
Afbud:
Ulla Dahlbom
Velkomst ved Direktør Anette Schmidt Laursen. Der blev uddelt power point om skolen.

SOSU OJ
præsentation

Herefter præsentation af medlemmerne af LUU Pæd.
8.45

1. Konstituering af LUU Pæd og godkendelse Forretningsorden LUU pæd

Udkast
forretningsorden LUU PÆD

Doris fortalte om baggrund for tilblivelse af den tilsendte
forretningsorden og udvalgets paritetiske repræsentation. Det har
været et ønske, at få alle matrikler repræsenteret med både
underviser og elevrepræsentanter.
Den tilsendte forretningsorden er principgodkendt af det gamle LUU
Pæd i henholdsvis Aarhus og Silkeborg, og det er på baggrund af
denne forretningsorden, de nye medlemmer til dette LUU er blevet
udpeget.
Herefter drøftelse omkring den tilsendte forretningsorden.
Positivt, at Aarhus har valgt at sætte en ledelsesrepræsentant ind,
men det er et ønske, at Aarhus får valgt en repræsentant nr. 2 ind,
så udvalget er paritetisk i sin sammensætning. Aarhus kan vælge at
få et medlem fra specialområdet ind. Området er under udvikling og
en mulighed for PA fremadrettet.
I det forhenværende LUU Pæd i Aarhus var Ole Svejstrup valgt som
tilforordnet for specialområdet, da skolen har haft en aftale om 5 PA
pladser under MSB i 2016-18.
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Enighed om, at det er vigtigt at få specialområdet repræsenteret i
LUU pæd. Berit Vinter var enig i betragtningen om at få
specialområdet repræsenteret og vil gå tilbage i egen organisation
for at se, om der kan findes en repræsentant.
Der var enighed om, at det er i orden med mange repræsentanter i
LUU Pæd i en overgangsperiode indtil udvalget finder ud af, hvordan
det pædagogiske område bliver fremadrettet. Det er vigtigt, at
møderne har en prioritet for medlemmerne og de tilforordnede.
Et ønske, at der findes elever, der kan overlappe hinanden i
udvalget, så der kontinuerligt sidder en elev, der er først i
uddannelsesforløbet og en som er længere i sit uddannelsesforløb.
Valg af formand og næstformand:
Beslutning
Eva Bak valgt som formand
Jytte Flyvbjerg Kristiansen valgt som næstformand.
Formand og næstformand aftaler hvem der er mødeleder.
Vedr. repræsentation:
Beslutning: Berit Vinther undersøger om der kommer ekstra
medlem fra specialområdet, Aarhus kommune. SOSU Østjylland
afventer svar herpå inden skolen evt. tager kontakt til Sølund om
muligheden for en tilforordnet plads til specialområdet.
Siden mødet i LUU pæd, har Berit Vinter vendt tilbage, og Aarhus
kommune har valgt Ole Svejstrup som deres repræsentant nr. 2.
Vedr. Medarbejder og elevrepræsentation:
Beslutning: Det er et ønske med 1 underviser repræsentant fra
både afdelingen i Silkeborg og i Aarhus. Om det skal ændres
fremadrettet kan tages op på LUU pæd igen om 1 år.
Ændringer til forretningsorden:
Beslutning: Ændre formuleringen om formøder til
dagsordensmøder.
Beslutning: Ændre formulering vedr. elevråd. Der skal skrives
elever i stedet for.
9.30

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

9.35

3. Godkendelse af referat

Referat LUU Pæd
Silkeborg

LUU Pæd Aarhus

Et ønske at få mulighederne for påbygningsfag uddybet.
Doris forklarede om mulighederne for påbygningsfag. Arbejdsgiver
kan vælge, at give elever mere teori (max 4 uger), hvilket går fra
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praktiktiden. Arbejdsgiverne kan søge AUB mens eleverne er på
uddannelse. Det er muligt at give PA elever f.eks.
medicinhåndtering, så de vil være klar til opgaver inden for
specialområdet. Punktet kan tages med på dagsorden til næste
møde.
Referater godkendt.
9.45

4. Generel orientering omkring arbejdet i LUU regi V/Doris Jensen
Doris skitserede rollen for LUU jf. bekendtgørelser på for lUU. LUU er
et rådgivende organ, hvor skolen drøfter emner med
samarbejdspartnere før der træffes beslutninger.
Der er forskellige punkter, som skal drøftes af LUU f.eks.
skolepraktikplaner, fordeling af praktik, optag, dimensionering og
kvoter, rekruttering og fastholdelse. Skolen har samlet en del af
disse punkter i forretningsordenen under ”Bilag til
standarddagsorden”.

10.00

5. Præsentation af skolepraktikplaner for PAU
Skolepraktikplanerne er udarbejdet i samarbejde med
arbejdsgiverne for de 3 kommuner Århus, Skanderborg og
Silkeborg.
Principperne for planerne gennemgås.

Skolepraktikplan
PA AUG

Skolepraktikplan
PA AUG2019

Doris præsenterede uddannelses flow på de 2 PA optag.
Uddannelserne er lagt, så der hele tiden er elever i praktik og elever
i skole for arbejdsgiveren i 4 mdrs. Intervaller.
Præsentation af EUX: Udbydes på afdelingen i Aarhus. Følger HTX
bekendtgørelsen. Skoleperioder er på 6 mdrs. Intervaller. Pt. Er der
4 PA EUX elever, men håbet er flere elever på sigt. SOSU OJ har
valgt at samkøre EUX PA og SOSU.
EUX ses som et modtilbud til det ordinære gymnasium, og retter sig
mod elever, som er mere praktisk anlagt. EUX PA har en naturlig
kobling til dem, som vil de humanistisk fag på sigt og vil ”noget med
mennesker”.
EUX elever tæller med i dimensioneringen, og kan være en del af
kommunernes målsætning om at få 25% af en årgang i gang med en
uddannelse. Hermed et ekstra incitament til kommuner for at give
EUX ekstra opmærksomhed.
Skolen har en opgave i at få tydeliggjort over for kommuner, hvad
det rent faktisk koster at have en EUX elev frem for en alm. EUD
elev.
EUX skal på dagsorden til næste møde.
Doris forklarede om elevoptaget på de 2 matrikler, og med fusionen
har skolen en mulighed for at samkøre undervisning f.eks. valgfri
specialefag.
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Arbejdsgiverne bakker op om muligheden for at samkøre
undervisning og evt. transportudgifter skal ikke være en hindring for
at en elev tager et fag i en anden by.

Skolepraktikplan
PA AUG

Skolepraktikplan
PA AUG2019

PA AUG 2018:
PA AUG 2019
Jytte bad skolen være opmærksom på afvikling af EUV1 hold. Slutter
et hold f.eks. 1. februar, så får de nyuddannede elever ikke deres
nye løn hele februar pga. lokalaftaler. Doris fortale, at EUV1 holdene
fremadrettet slutter inden nytår, så det ikke er et problem længere.
Begge skolepraktikplaner er godkendt.
10.25

6. Pause

10.35

7. Udviklingsredegørelse for PAU 2018 V/Doris Jensen

Udviklingsredegøre
lsen PAU 2018

PASS skal hvert år indsende en udviklingsredegørelse til
Undervisningsministeriet. Udviklingsredegørelsen indeholder en kort
beskrivelse af udviklingen på uddannelsens område. Redegørelsen
indeholder også en overordnet beskrivelse af, hvad PASS agter at
ændre ved uddannelsen i det kommende år.
PASS beder hvert år de lokale uddannelsesudvalg om at bidrage med
deres iagttagelser af uddannelsens situation og beskrive evt. behov
for ændringer.
DJ orienterede: PASS laver udviklingsredegørelser hvert år, og beder
LUU om at skrive en udviklingsredegørelse for at se, hvilken retning,
der er på uddannelserne.
Det er naturligvis vigtigt, at LUU Pæd er opmærksom på, hvornår
PASS sender det her ud, så LUU Pæd har mulighed for at få
redegørelsen lavet ordentligt. Det skal være et
opmærksomhedspunkt for dem, som laver dagsorden.
Doris gennemgik den vedhæftede udviklingsredegørelse med LUU
pæd.
S. 7: Det er en udfordring med færre PA hovedforløbspladser,
hvilket afspejler, at der er mindre behov for PA. En mulighed er, at
opsøge andre praktiksteder, som kan være interesseret i at uddanne
PA.
Der var bekymring for de private opholdssteder, men der bliver taget
godt hånd om den bekymring. Skolen har en forpligtigelse til at lave
praktikopsøgende arbejde.
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Drøftelse omkring fuldførelsesprocenten: Vigtigt, at det er gode
elever, der gennemfører uddannelsen. Ikke alle der nødvendigvis
skal gennemføre en PA uddannelse.
Der skal arbejdes med image af uddannelsen og de gode fortællinger
skal frem.
Der er meget uvidenhed om uddannelsen. EUV1 PA elever kan med
fordel bruges som ambassadører og få italesat hvad PA kan.
Kommunerne arbejder med job- og kompetencebeskrivelser af PA.
Der skal være klarhed over en PA’s kompetencer, og hvordan deres
kompetencer kan bruges bredt i de opgaver, der ligger i
dagtilbudsområdet. Det er vigtigt at huske på, at der er forskel på
hvad PA’er bruges til de enkelte kommuner.
Dagsordenspunkt til næste møde: Drøftelse/koordinering af
kompetencebeskrivelser af PA.
Jack supplerede diskussionen og fortalte, at der i en fagklub under
FOA tidligere har været arbejdet med stillingsprofiler på henholdsvis
en PA og en pædagogmedhjælper. Dette arbejde kan bruges som
inspiration til kommunerne, som er i gang med
kompetencebeskrivelser.
Jack har siden mødet i LUU sendt to stillingsbeskrivelser for
henholdsvis en PA og en Pædagogmedhjælper. Der kan rettes
henvendelse til Jack eller sekretær Anne Katrine Valeur, hvis man
ønsker beskrivelserne tilsendt. Det bør bemærkes, at der i
beskrivelserne skal tages forbehold for ændringer i LUP’en.
10.50

8. Orientering om skolen og dens uddannelser V/ Doris Jensen
Punktet taget under velkomst ved Anette Schmidt Laursen.

11.00

9. Orientering fra formand og næstformand
Jytte orienterede omkring de kommende overenskomstforhandlinger.
Jytte fortalte om FOA’s skolebesøg på skolerne, hvor FOA besøger
elever og svare på spørgsmål.

11.10

10. Orientering skolens elevråd

11.15

11. Orientering skolens ledelse
Doris fortalte om skolens kommende møder med samarbejdskommuner omkring
PAU uddannelsen.
Orientering om VTU (Virksomhedstilfredshedsundersøgelse). Der har været sendt
spørgeskemaer ud til alle praktiksteder vinter 2017. Det har været svært at
samle brugbare resultater, da denne form for evaluering passer meget dårligt til
samarbejdsformen på PA og SOSU.
Skolen kan helt klart blive bedre og er opmærksom på flere områder. Dog ligger
skolen bedre end landsgennemsnittet på flere punkter.
Et forslag fra LUU var, at lave en mundtlig undersøgelse ud fra de samme temaer
som i rapporten.
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Resultat af VTU

Ledelsen spurgte ind til muligheden for at flytte mødet i maj.
Mødet er flyttet til 12. juni og afholdes på afdelingen i Aarhus.
Beslutning: Møderne skifter mellem afholdelse i Silkeborg og Aarhus.
Fællesmødet i november bliver i Aarhus.
11.25

12. Evt.

Møder i 2018:
2. møde i LUU PÆD: 12.juni kl. 8.30-11.30 på afdelingen i Aarhus, lokale D1.07
3. møde i LUU PÆD: 24. september kl. 8.30-11.30 på afdelingen i Silkeborg, møde 1
4. møde i LUU PÆD: 12. november kl. 8.30 – 11.30 på afdelingen i Aarhus, lokale D.1.07
Fælles LUU møde for alle LUU tilknyttet SOSU Østjylland: 28. november kl. 12.00-15.30
på afdelingen i Aarhus.
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