Dagsorden til LUU-PÆD 12. november 2018 kl. 8.30-11.00 SOSU Østjylland, afdeling i
Aarhus, Lokale D.1.10
Inviterede:
Birgitte Ladefoged, Pædagogisk konsulent Skanderborg Kommune
Eva Bak, Uddannelseskoordinator Silkeborg Kommune (Formand)
Berit Vinther, Områdechef Børn og Unge Aarhus Kommune
Ole Svejstrup, Uddannelsesansvarlig Social og beskæftigelse, Aarhus kommune
Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Silkeborg-Skanderborg
(Næstformand) - AFbud
Jack Hougaard Kristensen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Aarhus
Jette Schultz, TR pædagogmedhjælpere og PA, Hørning Børneunivers
Martin Monsrud Illner, TR og praktikvejledere, Møllevangsskolen
Elevrepræsentant Afdeling i Silkeborg VACANT
Elevrepræsentant Line Mogensen, afdeling i Aarhus (tilforordnet) (hold P217)
Uddannelseschef Doris Jensen, SOSU Østjylland (tilforordnet)
Kristinna Kuur Sørensen, Underviser SOSU Østjylland (tilforordnet)
Birgitte Lykke Rasmussen, Vejleder SOSU Østjylland
Referent: Anne Katrine Valeur, SOSU Østjylland
Gæster: Bodil Mygind Madsen og Niels Christian Vestergaard

08.30

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

08.35

2. Godkendelse af referat fra mødet 24. september 2018

Referat
24.september LUU PÆD

Der var en enkelt kommentar fra Jack Hougaard Kristensen til pkt.. 8 i referat af
24. september. Jack præciserede, at det forventes at 8 dagplejer fra Aarhus
Kommune starter på PA EUV1 forløb til 1. februar 2019.
Herefter blev referatet godkendt.
08.45

3. Opfølgning gruppedrøftelse omkring mulighederne for at styrke samarbejdet
mellem skole og praktiksteder V/ Eva Bak

noter fra Padlet

PAU Arbejdsgivernetværket arbejder videre med de inputs og ideer, der kom
frem på mødet den 24. september.
Desuden arbejdes der pt. med en fælles pjece i arbejdsgivernetværket –
præsenteres senere i LUU.
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Under punktet blev det besluttet, at praktikvejlederuddannelsen bliver
præsenteret nærmere og drøftes på førstkommende LUU PAU møde. Der er
ønske om at rette fokus på koblingen mellem skole- og praktikperioder.

08.50

4. Udviklingsredegørelse PASS 2019 V/ Doris Jensen
Der orienteres såfremt PASS har meldt ud med udviklingsredegørelse 2019
Der er endnu ikke noget nyt vedr. udviklingsredegørelsen. Skolen søger for at
holde udvalget opdateret.

08.55

5. Orientering som inspiration til fælles udviklingsprojekter
Oplæg om udviklingsprojekter ved SOSU Østjylland, og hvordan de kan kobles
med et uddannelsesperspektiv V/ Niels Christian Vestergaard og Bodil Mygind
Madsen.
Niels Christian Vestergaard orienterende udvalget om de mange
støttemuligheder, der findes i forhold til igangsættelse af projekter i
samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere. Skolen har en bred erfaring
med at søge midler til både det pædagogiske område og sosu-området. De
seneste år er det dog hovedsageligt til sosu-området, der er søgt midler. Der
søges midler hos EU, men også hos private nationale fonde.
Udvalget blev opfordret til at bidrage med


Projektidéer inden for det pædagogiske område, som skolen kan arbejde
videre med i samarbejde med arbejdsgivere og –tagere i udvalget – på mødet
blev det foreslået, at der kan arbejdes videre med et projekt omhandlende
implementeringen af styrkede pædagogiske lærerplaner i daginstitutioner.



Skolen tilbød endvidere udvalget at afholde en workshop vedr.
internationale projekter – hvordan søger man midler, hvad skal man være
opmærksom på, hvad kan vi udvikle sammen m.v.

Skolen blev opfordret til løbende at


Præsentere udvalget for projektresultaterne – i forhold til hvorledes
projekterne giver tilbageløb til undervisningen. Der var konkret interesse for
at høre nærmere om resultaterne fra FEPDIS projektet, som omhandler
familier med handikappede børn. Projektet har udviklet en online
erfaringsplatform for forældre med handikappede børn.



Desuden blev der udvist interesse for PIU. Jo flere elever, der kommer ud
med PIU erfaring jo mere internationalt orienterede bliver arbejdspladserne
også.

Niels Christians oplæg er vedhæftet referatet.

Præsentation1.pptx
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09.40

09.55

PAUSE

6. Orientering: Handleplan for øget gennemførsel V/ Doris Jensen og Jacob Reiter
Doris Jensens oplæg er vedhæftet referatet.

LUU pæd 12.
nov2018 DJ oplæg (003).pptx

Region Midt, sosu-skolerne i regionen og VIA har i fællesskab udarbejdet
rapporten: Pædagogisk assistent – en rapport om faggruppens beskæftigelse i
Region Midtjylland. Den endelige rapport udleveres ved fælles LUU møde den
28. november – og ved næste LUU PÆD møde.
Følgende blev drøftet:

10.40



Nødvendigt med øget fokus på fastholdelse af elever



UU´s rolle i forhold til frafaldne EUD10 elever



Rekrutteringsudfordringer i forhold til at tiltrække elever – der er få
stillinger at søge efterfølgende.



PA EUX hold starter i Aarhus – under forudsætning for at der er
tilstrækkelige elever. Interesserede elever fra regionens øvrige sosu-skoler
vil få tilbudt skoleophold på Aarhus skolen, da det ikke forventes at de
øvrige skoler vil kunne samle tilstrækkelige elever til at kunne danne en
fornuftig holdstørrelse – hverken pædagogisk eller økonomisk.

7. Orientering fra LUU medlemmer og overvejelser om kommende
dagsordenspunkter
Der blev orienteret om følgende:
 Omstrukturering i B&U i Aarhus Kommune pågår pt – Det kommer til at
betyde ændringer på de forskellige poster pr. 1. januar 2019.
 Skolens afdeling i Skanderborg – der er en udfordring i forhold til at få nok
elever til at oprette et selvstændigt GF2PAU og PAU hold i Skanderborg.
Skolen er i dialog med Skanderborg kommune herom i forhold til, hvad der
kan gøres for at højne aktiviteterne og finde holdbare
pædagogiske/didaktiske og økonomiske løsninger – også efter juli 2019.
 Der pågår løbende dialog på såvel embedsmands- som politisk niveau.
Punkter til førstkommende LUU PAU:
 Lokale uddannelsesplaner (LUP)
 Fælles pædagogisk didaktisk grundlag (FPDG)
 Praktikvejlederuddannelsen – se under pkt 3.
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10.55

Drøftelse af hvordan skolens internationale erfaringer kan formidles og
mærkes helt ud i praksis
Nyt fra arbejdsgivernetværk – blandt andet vedr. PAU pjece

8. Evt.
Doris Jensen orienterede om at skolen indfører Røgfri skoledag pr. 1. januar
2019. Skolens sundhedsfremmeudvalg, hvor både elever og medarbejdere er
repræsenteret er i gang med at udvikle indsatser, der skal lette overgangen til
røgfri skoledag.

Praktiske oplysninger:
Mødet foregår i mødelokale D1.10 på Skolens afdeling i Aarhus, Hedeager 33.
Mødelederfunktionen varetages af formand Eva Bak.
Der vil være morgenkaffe og brød til mødet
Afbud sendes til Anne Katrine Valeur akt@sosusilkeborg.dk eller ring til 8720 6117 hvis du er
forhindret i at deltage
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