Referat LUU pæd skype status møde 18. maj 2020
Til stede: Doris Jensen, Marie Lassen, Jytte Kristiansen, Birgitte Ladefoged, Jack Hougaard,
Anne Steentoft, Ole Svejstrup, Jane Kortnum, Eva Bak
Referent: Anne Katrine Valeur
Dagsorden for mødet 18. maj 2020:
 Kort status på COVID19’s indflydelse på PA uddannelsen på såvel skole som i praktikken V/Doris Jensen
Doris indledte mødet med velkomst.
Doris orienterede kort omkring de påvirkede PA hovedforløbs hold samt de GF2 PA hold, som
har været hjemsendt under COVID19.
Status:
Det er overordnet gået godt med onlineundervisningen for både elever og undervisere.
Der er oprettet en ”studiechat” til elever, som har haft udfordringer med it, programmer og on
line opgaver, og skolens støttefunktioner har taget godt hånd om de udfordrede elever, og der
bliver fulgt op på, hvorvidt eleverne har fået et tilfredsstillende læringsmæssige udbytte. Hovedforløbseleverne trives bedre med fjernundervisning end GF2-elever.
Tilstedeværelse er registreret ud fra, hvorvidt elever er studieaktive og melder ind på opgaver
og fælles konferencer.
Der er undervist efter nødbekendtgørelse, som trådte i kraft kort efter nedlukningen og frem
til 10. maj. Der er kommet ny bekendtgørelse pr. 18. maj:
 Grundfagsprøver er fortsat aflyst og standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakter
 Bekendtgørelsen giver mulighed for at aflyse grundforløbsprøven og ophøje standpunktskarakteren i det uddannelsesspecifikke til prøvekarakter. Dette har SOSU OJ og
de fleste andre SOSU skoler valgt, for at anvende den resterende tid (maj/juni) på at
sikre, at eleverne har fået et tilfredsstillende læringsudbytte, og at at de opfylder
overgangskravene.
 På hovedforløbet PA EUX 2017 gennemføres prøve i det uddannelsesspecifikke fag og
den afsluttende prøve i løbet af juni.
Fra 18. maj er der åbnet op for praktisk undervisning. Derfor vil holdene blive undervist ca 3
dage om ugen på skolen, mens grundfagene fortsat foregår som fjernundervisning. Skolen anser
arbejdet med målene i de uddannelsesspecifikke fag som praktisk undervisning.
PA 2018 må komme ind på skolen nu pr. 25. maj med undervisning hver dag resten af deres
forløb fordi de er på deres sidste år af hovedforløbet.
Der har under hele nedlukningen været en god og konstruktiv dialog skole og arbejdsgivere
imellem, og der er løbende blevet justeret ind efter nye retningslinjer og bekendtgørelser.
Skolen er opmærksomme på GF2 elever som kan have haft det svært under nedlukningen, og
måske dropper ud eller ikke består. På hovedforløbsholdene er der enkelte som får forlænget
uddannelsesforløbet. Dette er dog ikke på grund af COVID19, men af andre hensyn.
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SOSU OJ får som en af de første 3 skoler i landet 4 EUX PA studenter til sommer. Skolen forventer at gennemføre dimission med eleverne og deres familier den 26. juni.



Bordet rundt: Mulighed for fortælle om status i egen organisation i forhold til PA og COVID19
Kort status fra deltagerne.
De 3 ansættende kommuner har afholdt samtaler til hovedforløbene. Kommunerne er opmærksomme på at der kan være GF elever, som ikke opfylder overgangskravene.
Aarhus kommune har oplevet at ansøgningerne har været lidt mangelfulde, og bilag med dokumentation for ansættelser har ikke været med. Dette kan skyldes at alt har været lukket ned
pga. COVID19.
EUX elev Anna Stenbæk fortalte, så har der ikke været den store ændring for hende. Dog er
hun flyttet praktik til et bosted i sted for et aktivitetssted. Det har været svært at få tid til at
arbejde med PASS målene.
FOA i Silkeborg har fået en del henvendelser modsat FOA i Aarhus. Jytte fortalte, at der er meget som fylder på det mentale plan ved medlemmerne. Der har været mange spørgsmål omkring regler for at arbejde flere timer, da der mangler hænder. Ligeledes har TR henvendt sig
på vegne af elever, da der mangler tid til vejledning.
Det blev påpeget, at de hele er en særsituation, og at elever måske ikke lige har lært det der
stod i praktikmålelen, men så har de lært noget andet i en helt specielt situation, som giver
noget til den personlige udvikling. Generelt bliver der taget rigtig godt hånd om eleverne hele
vejen rundt



PA EUV1 2021 V/Karen Brix Roed:
Punktet udgår, da Karen ikke kunne deltager i mødet.
Jack fortalte kort om et projekt FOA har indgået med Aarhus kommune. Projektet er ikke fuldt
defineret endnu, men der arbejdes på en anderledes tilgang til ansøgningsprocessen, hvorved
det skal undersøges, om det kan få flere til at søge en PA EUV1. Ligeledes skal der ses på forventningsafstemningen, når en PA EUV1 vender tilbage til en arbejdsplads med formelle uddannelsesmæssige kompetencer



Evt.
Jack spurgte ind til uddannelsesstarter til august, og Doris fortalte, at skolen forventer at
kunne starte både PA og SOSU, men at vi kan være omfatte af, at det fortsat kun er praktisk
undervisning

Næste møde i LUU PÆD er 24. juni kl. 8.30 – 12.30 på afdelingen i Silkeborg.
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