Referat LUU-PÆD 25.februar SOSU Østjylland
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Vacant, Områdechef Børn og Unge Aarhus Kommune
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(Næstformand)
Jack Hougaard Kristensen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Aarhus
Jette Schultz, TR pædagogmedhjælpere og PA, Hørning Børneunivers
Martin Monsrud Illner, TR og praktikvejledere, Møllevangsskolen
Elevrepræsentant Diana Kok, Afdeling i Silkeborg
Elevrepræsentant Line Mogensen, afdeling i Aarhus (tilforordnet) (hold P217) – IKKE
FREMMØDT
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: Verner Sønderby og Mads Mide Michelsen

09.00

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

09.05

2. Godkendelse af referat fra mødet 12. november 2018

referat 12.
november 2018

Referatet godkendt.
09.10

3. Orientering og drøftelse af fælles pædagogisk didaktisk grundlag (FPDG) V/ Doris
Jensen

Fælles Pædagogisk
Didaktisk Grundlag

Doris gennemgik baggrunden for FPDG og efterfølgende hovedtanker bag de
enkelte temaoverskrifter. Det er det første fælles FPDG for SOSU OJ.
Alle undervisere skal kompetenceudvikles over de næste 2 år og dermed
implementerer FPDG. Kompetenceudviklingen er et 10 ECTS points modul.
Undervisningen kombineres med 2 dage i praksis. De eksisterende LUP’er skal
justeres efter behov og indholdet skal udfolde og anvende begreberne i FPDG.
Skolen har hjælp fra et konsulentfirma til hele processen, som også skal hjælpe
med at gøre implementering af FPDG målbart.
Efterfølgende kommentar til FPDG:


Generel god og positiv modtagelse af FPDG blandt LUU
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Spørgsmål omkring måling af effekterne af FPDG – hvorledes kan vi om 2
år mærke, at skolen har implementeret FPDG (hvordan kan det ses på
frafald, fastholdelse og højnelse af det faglige niveau?)
De professionelle læringsfællesskaber er ikke kun på skolen – den
hverdag elever skal ud i er ligeledes bygget op om professionelle
læringsfællesskaber.
Dannelse: Forskel i dannelsesperspektivet alt efter om det er en GF1
elev eller en EUV1 elev. Dannelse vigtig hele vejen igennem livet
Ønske at få udfoldet temaerne i FPDG i LUU PÆD som
fordybelsespunkter til drøftelse: Hvorledes arbejdes der f.eks. med
dannelse og relationer i uddannelserne og i praksis?

Beslutning: Dannelse og/eller relationer tages med som
fordybelsespunkt på næste møde i LUU Pæd.
09.40

4. Status og orientering om implementering DU-IT V/ Verner Sønderby
Verner orienterede kort om status på implementeringsprocessen ud fra
vedhæftede slides

status og
orientering om DU-IT



Overordnet god start



Opmærksomhedspunkter: Sikre, at der er en god intro til det at arbejde
i DU-It både for vejleder og elever.



Brug af læringsrummet giver lidt udfordringer og det er uklart, hvorledes
SPOT anvendes.



De næste hold, der kommer ud i praksis er vant til DU-It fra
grundforløbet, så processen bliver fremadrettet bedre og nemmere.
Både vejleder og elever bliver mere fortrolige med systemet.

.

Beslutning: LUU pæd følger processen og DU-It løbende inden det tages i brug på
pædagogisk område.
10.00

5. PAUSE

10.15

6. Temadrøftelse: Fokus på koblingen mellem skole og praktikperioder
Oplæg og præsentation af plan for koblingen skole og praktik ved Kristinna Kuur
Sørensen og Birgitte Lykke Rasmussen:


Logbog



Opgaver i praktikken
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praktikbesøg



PIU (praktik i udlandet)



Praktikvejlederuddannelse

Bilag pkt. 6 Det nye
i praktikken

Vedhæftede slides blev gennemgået på LUU pæd mødet
omkring skolepraktiksamarbejdet på de 2 hovedafdelinger:

oplæg skole praktiksamarbejdet

Vedr. Praktikvejlederuddannelsen: Diskussion omkring
kursets sammensætning – der er meget fokus på SOSU
området. Det har hidtil ikke været muligt at lave ”rene” PA
praktikvejlederkurser. Derfor har afdelingen i Aarhus udbudt
et 3 dages betalingskursus for praktikvejledere.
AMU kurset er på 11 dage, hvilket kan være lang tid at
undvære medarbejdere. Forløbene er dog altid lagt i split
perioder, så det afvikles over en længere periode. AMU er
stadig en fordelagtig ramme at lægge uddannelse indenfor.
Det er ikke alle institutioner i en kommune, der har
uddannet PA vejledere, men der arbejdes på at få flere
igennem.
Skolen bringer kommentar om praktikvejlederforløbet videre
til underviserne på AMU kurser.
11.00

7. Orientering om ændringerne i ny bekendtgørelse og uddannelsesordning, samt
kort præsentation af justeret LUP (PAU EUD/EUV1/EUX) for 2019
V/ Doris Jensen og Kristinna Kuur Sørensen
Beslutning: Punktet udsat til næste møde

11.10

8. Oplæg og præsentation af ”Pædagogisk assistent – en rapport om faggruppens
beskæftigelse i Region Midtjylland” V/ Mads Mide Michelsen
Link til rapporten: https://www.sosuoj.dk/media/2493/paedagogisk-assistenten-rapport-om-faggruppens-beskaeftigelse-i-region-midtjylland.pdf
Punktet taget før pkt. 9
Oplæg om rapportens datagrundlag og resultater ved Mads. Vedhæftet fil
gennemgået på mødet.
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oplæg resultater
pædagogisk assistent

Efterfølgende kort diskussion om rapporten:
 Godt at se en stor variation i de områder PA uddannede arbejder
indenfor
 Beskæftigelsen inden for de traditionelle områder med ansatte PA
uddannede vokser, men også på andre beskæftigelsesområder er der
stigning.
 PA uddannelse giver adgang til videreuddannelse
 Der skal arbejdes for at højne kommunernes incitamenter til at ansætte
PA-uddannet personale og dermed højne kompetenceniveauet blandt de
ansatte – PA’erne skal erstatte de ufaglærte.
 Rapporten afliver myterne om at PA-uddannede ender i arbejdsløshed
11.25

9. Evaluering af fælles LUU møde 2018 samt fremadrettet planlægning af fælles
LUU møde V/Doris Jensen
Hvorledes kan vi bruge de indspark, der kom på fællesmødet til f.eks.
fastholdelse og rekruttering?
Vedlagt: kondensat af LUU Arbejdsgruppernes input fra fælles LUU møde 2018.

opsamling LUU
fælles møde

Det er et ønske at der bliver nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
hvert LUU samt 1 ledelsesrepræsentant, 1 repræsentant fra pædagogisk råd
samt koordinator/sekretær
Doris orienterede om argumenterne for nedsættelse af arbejdsgruppe til fælles
LUU. Et ønske at få LUU medlemmerne med som planlæggere af fællesmødet og
gøre det vedkommende for alle LUU.
Beslutning: Kristinna Kuur Sørensen og Jette Schultz meldte sig til
planlægningsgruppen.

11.35

10. Orientering fra LUU medlemmer og overvejelser om kommende
dagsordenspunkter
Formand:
 Udviklingsredegørelser 2019 ligger tilgængelig på PASS’ hjemmeside:
https://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/Forudvalg/Udviklingsredegoerelse
Udviklingsredegørelser er skrevet på baggrund af fælles dialogmøder
i 2018.

Skolens ledelse V/ Doris Jensen


Status røgfri skoletid:
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Doris orienterede om den igangværende proces. Det går godt, men ikke
uproblematisk. I både Århus og Silkeborg er der ansat en
trivselsmedarbejder til at motivere eleverne for en røgfri skoledag.


Status på optag til GF2PAU, januar 2019
Doris fortalte om optaget: 87 kvotepladser. Aarhus har satset på EUX
elever. Har ansat 15 som går ud over kvoten på 87 elever.
Doris og Anette Schmidt Laursen vil holde med Direktører for Børn og
Unge omkring PA-uddannelsen, og hvilke strategiske tanker kommunerne
gør sig om uddannelsen og elevoptag.



Det er i trepartsaftalen besluttet, at de lokale efteruddannelsesudvalg
sammenlægges med de lokale uddannelsesudvalg. Skolens tanker og den
videre proces
Doris orienterede: AMU Luu skal lægges ind under hoveduddannelserne.
Skolen er fortsat i proces, og det meldes ud, hvad der skal ske
fremadrettet. Muligt at LUU AMU bibeholdes som en form for advisory
bord, som så bringes i de 2 andre LUU udvalg.



ETU og VTU gennemført november/december 2018: Resultater ligger på
hjemmesiden (https://www.sosuoj.dk/media/2513/etu-2018-sosuøstjylland.pdf og https://www.sosuoj.dk/media/2514/vtu-2018.pdf)

Bilag pkt. 11 VTU

11. Evt.
Intet til evt.

11.58

PUNKTER TIL NYT MØDE:
 FPDG: Dannelse og relationer


Pkt. 7: går videre til næste LUU



Formanden pointerer at der bør være deltagelse og involvering på LUU-møderne. Dette opfordres
alle til at medvirke til.
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