Referat LUU-PÆD 22.maj 2019
Deltagere:
Birgitte Ladefoged, Pædagogisk konsulent Skanderborg Kommune
Eva Bak, Uddannelseskoordinator Silkeborg Kommune (Formand)
Ole Svejstrup, Uddannelsesansvarlig Social og beskæftigelse, Aarhus kommune
Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Silkeborg-Skanderborg
(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 (PA1808)
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: Karen Brix Roed
Afbud:
Anne Merethe Løvmose, Børn og unge-chef, Aarhus Kommune

09.00

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

09.05

2. Godkendelse af referat fra mødet 25.februar 2018
Referat LUU PÆD
25.februar

Referatet godkendt
09.10

3. Orientering om ny organisering på SOSU Østjylland V/ Doris Jensen

Organisationsdiagr
am april 2019

Doris orienterede om ny organisering ved SOSU Østjylland.
Konstitueret uddannelseschef SOSU: Kim Larsen (tidligere uddannelsesleder PA i
Silkeborg)
Ny uddannelseschef EVU/udvikling: Karen Brix Roed (tidligere uddannelseschef
SOSU)
Derudover er der kommet to nye uddannelsesledere i Silkeborg: Anette Offersen
(SOSU) og Allan Boeskov (PA)
4. Beslutningspunkt: Sammenlægning af LUU AMU med LUU for hoveduddannelserne V/ Doris Jensen og Karen Brix Roed
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SOSU OJ har være organiseret med LUU for både hoveduddannelse og efteruddannelse. LUU AMU har på baggrund af trepartsaftalen (om at sammenlægge LUU AMU med LUU PAU) valgt at
nedlægge LUU AMU som selvstændigt LUU.
LUU AMU har udarbejdet følgende indstilling vedr. sammenlægning
af LUU:

indstilling fra LUU
AMU

LUU PÆD skal drøfte og beslutte hvorledes efteruddannelsesområdet
fremover kan varetages i LUU PÆD, og hvilke ændringer dette vil
medføre, herunder drøftes disse opmærksomhedspunkter:






Personkreds – hvorledes sikres det, at sammensætningen af
de nye udvalg imødekommer, at efteruddannelsesdelen
fremadrettet bliver varetaget de lokale uddannelsesudvalg
Mødelængde og start (eks. kl. 9-14 eller 10.30-15.30 eller???)
Dagsordens opbygning
Forretningsorden

LUU SOSU bedes orientere sig i lovteksten (se bilag) samt i de 2 scenarier, der er beskrevet som udgangspunkt for drøftelsen.

Bilag pkt. 4
Lovgivningsgrundlag

Bilag pkt. 4 to
scenarier til drøftelse

Nuværende forretningsorden for LUU PA

Bilag pkt. 4
forretningsorden LUU PA

Punkt 4 taget som punkt 5:
Karen indledte drøftelsen og fortalte om baggrunden for sammenlægningen. LUU AMU er nu nedlagt og det skal derfor drøftes i LUU
PA, hvorledes efteruddannelsesaspektet fremadrettet kan varetages
i LUU PA.
LUU SOSU har besluttet, at fastholde deres nuværende repræsentation, og at hvert medlem overvejer/drøftelser i egen organisation,
om medlemmet kan varetage både hoveduddannelse og efteruddannelse.
Karen ønsker at være tæt på efteruddannelsesområdet og vil gerne
have mulighed for at nedsætte et advisory board og holde arbejdsgiverne tæt på skolen til drøftelser omkring efteruddannelse.
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Efterfølgende god drøftelse i LUU PÆD omkring fremtidig organisering.
Beslutning:
Nuværende konstellation i LUU PÆD fastholdes, da det vurderes, at
nuværende medlemmer kan varetage både hoveduddannelse og efteruddannelsesaspekter.
Ønske om struktur på dagsorden, så både hoveduddannelse og efteruddannelse er repræsenteret. Mulighed for at lave årshjul og evt. temadrøftelser på møderne, så efteruddannelse er repræsenteret og
der kan gives input til udviklingsredegørelser mm. til EPOS.
Det vurderes i løbet af efterårets møder om der er behov for justeringer af antallet af medlemmer og evt. om de små kommuner skal
inviteres ind. Kommune medlemmer af nuværende LUU PÆD skal
derfor huske på, at de fra nu af også varetager kontakt til andre
kommuner på efteruddannelsesområdet.
Forretningsorden tilrettes ikke til næste møde, da udvalget afventer
om antallet af medlemmer skal ændres. Formål i forretningsorden
for LUU pæd rettes til samt sætning vedr. mødelængde slettes.
Til næste møde i LUU PÆD inviteres Karen/Hanne eller pædagogisk
uddannelseskonsulent med til at fortælle om efteruddannelsesområdets aktiviteter for pædagogisk område.
Mødelængden ændres fra kl. 8.30-12.30 for fremtidige møder.
9.45

5. Temadrøftelse: Dannelse i den pædagogiske assistentuddannelse
Med udgangspunkt i FPDG ønskes en drøftelse af dannelsesbegrebet:
Hvorledes forstås dannelse hhv. i skolen og i praktikken?
Hvordan arbejdes der med dannelse i skolen og i praktikken?

FPDG

Doris Jensen indledte drøftelsen og delte slides ud omkring dannelsesbegrebet set i et uddannelsesperspektiv. Ydermere delte Doris en
ny trykt version af FPDG rundt.

oplæg Doris Jensen

Punktet taget som pkt. 4:
Ungdomsuddannelser har afgørende rolle i den demokratiske dannelse af ungdommen.
Demokratisk dannelse skal tydeliggøres i fagenes indhold, og ledelsen på skolerne skal arbejde med demokratisk dannelse, ligesom det
Indskrives i skolernes ordensregler. Skolen skal lave inkluderende
fælleskaber og fremme mangfoldighed.
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Der blev vist en lille film tilsendt af Ole Svejstrup fra MSB omkring
læring og dannelse i MSB.
https://www.youtube.com/watch?v=PN7Q541N0Jw
Læring er ikke værdineutralt. Vi skal skabe mennesker med færdigheder, men eleverne skal kunne omsætte disse færdigheder i en omskiftelig verden – krav om at være refleksive og kreative. Vi står på
skulderne af den skandinaviske velfærdsmodel og dermed den Socialdemokratisk forståelse af det gode liv.
Vi lære af fortiden for at være parat til fremtiden – og vi skal kunne
gøre eleverne klar til den ukendte fremtid.
Herefter fælles opsamling efter diskussion i grupper omkring, hvordan dannelse forstås i skolen og i praktikken samt hvordan der arbejdes med dannelse på skolen og i praktikken.







10.30

10.40

Gode oplæg som baggrund til diskussion
Dannelse er værdibasseret – dilemma: Når dannelse skal være at udføre pædagogik: hvilke værdier bygger det så på? Hvorfor er noget godt/noget skidt?
Der er forskellige baggrunde ved eleverne og forskellige opfattelse af samfundets værdier – vi bærer fælles ansvar for at gøre hinanden til den del af
det vi gerne vil
Relationskompetencer i spil
UVM har læringskonsulenter, som kan hyres ind til at tale demokrati og medborgerskab. Skolen har fået puljemidler til projekt om Negativ social kontrol.

PAUSE

6. Optaget på PAU 2019 V/ Eva Bak, Birgitte Ladefoged og Birgitte Lykke
Kort orientering om proces og resultat af optaget 2019
Alle tre kommuner har modtaget mange gode, velkvalificerede ansøgninger. Ikke alle kommuner er i mål med at vælge de endelige
ud.
Doris orienterede herefter kort omkring generelt optag på GF1, og
skolen oplever en større søgning til GF1.

GF1 optag

10.50 (15 min)

7. Orientering og drøftelse om talentspor V/ Birgitte Rasmussen og Doris Jensen
Hvordan skal LUU arbejde med ændringerne vedr. talentspor i PAU?
Fra PASS info:
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Som følge af regeringsaftalen ”Fra folkeskole til faglært” fra 22.
november 2018 fjernes talentsporet fra uddannelsesordningen
med virkning fra 1. august 2019.
Fremover får skolerne mere frie rammer i forbindelse med tilrettelæggelse af indholdet i talentudviklingsforløbet, som skolen
fortsat er forpligtet til at udbyde, men som fremover skal tilrettelægges i en lokal kontekst.
PASS opfordrer LUU til at drøfte, hvordan der lokalt kan arbejdes
med talentudvikling med udgangspunkt i lokale ønsker og muligheder.
Doris indledte drøftelsen: Talentspor er nu taget ud af uddannelsesbekendtgørelsen, men der skal stadig arbejdes med det, men nu som
en aftale mellem skolen og eleven. Doris har været i dialog med Danske SOSU Skoler, og her tænker man, at der i fremtiden bliver pakker, hvor der kan vælges emner med talentspor. Skolen afventer derfor indtil evt. pakker kommer.
Ekspertniveau er fortsat en mulighed.
Grundet diskussion på mødet, omkring hvorledes der rent praktisk
arbejdes med talentspor på både skole og i praktikken samt hvad talentspor kan bruges til på sigt for den enkelte elev, blev det besluttet, at der på næste møde skal være en temadrøftelse ”hvorledes
arbejdes der med talentspor på SOSU OJ”
11.05

8. Orientering fra LUU medlemmer og overvejelser om kommende dagsordenspunkter
Orientering fra Jytte: Jytte fortalte omkring et kommende program på TV2, hvor
der er lavet skjulte optagelser på Sjælland. Optagelserne omhandler uacceptabelt adfærd over for børn i pasningsordninger, men værst af alt er den forråelse
der vises i programmet i form af andre voksne, som ikke griber ind over for den
adfærd, der udvises. Det pædagogiske område vil derfor komme i fokus i det
næste stykke tid, og det er vigtigt, at der også bliver talt om den kvalitet, som
rent faktisk også er inden for børneområdet.
Formand: intet at bemærke
Skolens ledelse: V/ Doris Jensen:


Besøg i kommunerne:
SOSU OJ har været på besøg i Silkeborg Kommune. Afventer ny Børn og ungechef, der tiltræder her 1. juni.
Mangler at besøge Aarhus kommune.
Der arbejdes på at oprette en ny og styrket afdeling i Skanderborg fra august
2020. Indtil da trækkes al undervisning i Skanderborg til henholdsvis Silkeborg og Århus.
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Status røgfri skoletid/kursustid/arbejdstid
Doris fortalte om den igangværende proces med røgfri skoletid.
Der er ansat rygekonsulent i både Århus og Silkeborg, som tager
kontakt til rygerne.
Efter sommerferien indføres sanktioner for elever, der overtræder rygereglerne.



EUV1
I øjeblikket er 30 EUV1 elever i gang. Arbejdet med nyt hold
med start februar 2020 er gået igang. Håbet er, at der kommer ligeså mange som i år, men håbet er flere, så der kan laves hold i både Silkeborg og Aarhus. Ved ansøgning skal eleverne prioritere, hvor de ønsker at gå i skole.



Den gode historie om PAU SOSUOJ.DK ”uddannelsen har fået større anerkendelse” (https://www.sosuoj.dk/aktuelt/paedagogisk-assistent-uddannelsen-harfaaet-stoerre-anerkendelse/ )



Dimensionering 2020 V/ Doris Jensen

Orientering om
dimensionering

Skolen afventer ny dimensioneringsaftale på PA området. Forventer der
kommer udmelding uge 25/26. Den nye aftale har stor betydning for PA uddannelsen og skolens aktiviteter fremadrettet.
 Orientering om dialogmøde den 30. august i Århus for hele Region Midt
” Kan erfaring erstatte uddannelse?”
– et dialogmøde om faglært arbejdskraft i det pædagogiske arbejde
Doris orienterede om dialogmødet 30.august, og bad
LUU PÆD sætte kryds i kalenderen. Der kommer invitation senere. Dialogmødet omhandler kvalitet i det
pædagogiske arbejde og hvordan uddannet arbejdskraft kan bidrage til at løfte kvaliteten.


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
Doris fortalte om den nye ændring vedr. talentspor.
LUP bliver ændret hvad angår Talentspor.



PASS har fastsat datoerne for dialogmøder med LUU i 2019 til følgende:
Mandag den 19. august på SOSU Nord kl. 12 – 15.30
Tirsdag den 20. august på SOSU Fyn kl. 9 -12.30
Onsdag den 21. august i København kl. 9 – 12.30
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PASS ønsker på møderne at indgå i dialog med LUU omkring følgende temaer:
1.
2.
3.
4.

Nyt fra PASS
Øget gennemførelse på uddannelserne
Grundforløbsprøven
Fælles LUU for EUD og AMU

PASS-udvalget ønsker på dialogmødet under punkt 2 og 3 at indgå i dialog med de lokale uddannelsesudvalg om lokale indsatser for at skabe øget gennemførelse på uddannelserne, samt drøfte praksis og erfaringer med at have elever i praktik på
grundforløbet forud for grundforløbsprøven.
PASS-udvalget efterspørger i den sammenhæng praktiksteder, som har erfaringer
med at have elever i praktik på grundforløbet, og som ønsker at dele deres erfaringer omkring grundforløbselever i praktik.
Hvis de lokale uddannelsesudvalg har yderligere ønsker til dagsordenen, eller ønsker
at bidrage med præsentation af praksis med grundforløbselever i praktik, bedes I
kontakte Anne Hammer Thamdrup aht@sevu.dk tlf. 3817 8296 senest den 13. juni
2019.
Invitation til dialogmøderne udsendes inden sommerferien 2019.
Doris fortalte om kommende dialogmøde. Håber så mange som muligt kan
deltage. SOSU OJ anbefaler, at tage med til mødet 19. august og evt. lave
samkørsel.

11.45

9. Evt.
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