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Referat LUU PÆD 14.setpember 2020 

Deltagere: 
Birgitte Ladefoged, Pædagogisk konsulent Skanderborg Kommune 
Eva Bak, Uddannelseskoordinator Silkeborg Kommune (Formand) 
Jane Kortnum, Specialkonsulent Aarhus Kommune  
Ole Svejstrup, Uddannelsesansvarlig Social og beskæftigelse, Aarhus kommune 
Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Silkeborg-Skan-
derborg (Næstformand) 
Jack Hougaard Kristensen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Aarhus  
Jette Schultz, TR pædagogmedhjælpere og PA, Hørning Børneunivers 
Elevrepræsentant Signe Kongsggard, PA1908, afd. Silkeborg (tilforordnet)  
Elevrepræsentant Anna Stentoft (PA EUX afdeling i Aarhus (tilforordnet))  
Uddannelseschef Doris Jensen, SOSU Østjylland (tilforordnet) 
Uddannelseschef Karen Brix Roed, SOSU Østjylland (tilforordnet) (Deltog pr. skype) 
Vejleder Marie Birgitte Lassen, SOSU Østjylland (tilforordnet) 
Referent: Anne Katrine Valeur, SOSU Østjylland 
 
Gæster: 
Vejleder Verne Sønderbye, SOSU OJ 
Niels Kristian Vestergaard, SOSU OJ 
 

 1. Godkendelse af dagsorden V/ Eva Bak 

 
Dagsorden godkendt 

 2. Kommentar til referat af mødet 24. juni 2020 V/Eva Bak 

Referat LUU PA 

24.juni 2020
 

Beslutning: Referatet godkendt. 

 3. Orientering: Status på COVID19 og PA/EVU V/ Doris Jensen og Karen Brix 

Roed 

 

Alle medlemmer af LUU PA orienterer kort om status i egen organisation 

vedr. PA uddannelsen og Covid19 

Doris indledte punktet: 

Kort orienterende status: COVID19 påvirker fortsat hverdagen.  

Nødbekendtgørelser for undervisning stoppede 1. august.  

Skolen i Aarhus lukkede ned kort efter sommerferien, da der kom 

smitte blandt elever. Der har også været smitte i Silkeborg.  

Skolen har haft godt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed 

ved smittetilfælde, og har fået lavet tydelige retningslinjer. 

Status er nu, at begge afdelinger er i gang. Skolen følger situationen 

nøje og orienterer elever og medarbejdere så snart der er nyt. 
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Status fra medlemmerne: 

Alle er påvirket på forskellig vis, men der findes løsninger og alle ar-

bejder på at løse deres opgaver på bedste vis.  

”Normal hverdag”, men nye direktiver og retningslinjer påvirker den 

enkelte og organisationer. 

Ekstra hygiejne, ekstra arbejdsopgaver fylder for de enkelte i pæda-

gogisk praksis, da det almindelige arbejde forstsat skal løses.  

Alle planlagte arrangementer bliver påvirket på forskellig vis og alt 

bliver vurderet enkeltvis. 

 4. Orientering om ny ledelsesstruktur ved SOSU OJ V/ Doris Jensen  

Doris fortalte ud fra vedlagte organisationsdiagram. Doris har valgt 

at gå på efterløn pr. 1.oktober 2020.  

Karen Brix Roed og Kim Larsen får med ny enhedsledelse ansvar for 

begge uddannelsesretninger og medfølgende grundforløb/indskoling. 

 
Uddannelsesledere Aarhus: Lisbeth Andreasen (LA), Rene Lindbjerg An-

dersen (RLA) 

Uddannelsesledere Silkeborg: Anette Offersen (ANOF) og Allan Boesgaard 

(ALBO) 

Uddannelsesleder Vejledning/studiestøtte: Pernille Mortensen (PEM) 

Uddannelsesleder Efter/videreuddannelsen: Hanne Mentz Nedergaard 

(HMN) 

 5. Orientering om kvote GF2 PA V/Doris Jensen 

Brev til skoler mm Oversigt 

insitutionsfordelte kvoter
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Ny kvote på GF2 PA er i 2021 på 91 elever, hvor der i 2020 var en kvote 

på 85 elever 

 
Doris orienterede:  GF2 er stadig underlagt kvoter. Ansøgningsfrist til GF2 er 15. 

november 2020.  

 6. Temadrøftelse: Koblingspunkter, overgange og DU-IT V/ Eva Bak og Ver-
ner Sønderbye 
 

På baggrund af drøftelsen på sidste LUU møde ønskes en drøf-

telse om overgange, overlevering af information samt hvorledes 

DU-IT spiller ind og mulighederne her som koblingspunkt. 

Efterfølgende dialog om koblingspunkter. 

 

Verner holdt oplæg om DU-IT. Power Point er vedlagt referatet. 

Oplæg DU-IT
 

Verner startede med kort introduktion til ideen bage DU-IT. 

DU-IT går på tværs af skole-praktik og på tværs af organisatio-

ner.  

Arbejdsgruppen bag DU-IT er i gang med evaluering af hele pro-

grammet og supplere spørgeskema undersøgelsen med 2 fokus-

gruppeinterview. 

De første indtryk fra spørgeskemaundersøgelsen må ikke tages 

for pålydende, da der fortsat mangler mange resultater.  

Overordnet tendenser: 2/3 svare positivt til at være klædt på til 

at arbejde med DU-IT. Det blev understreget, at det er et fælles 

ansvar at bruge DU-It – både skole og praktik. 

Den største opgave for DU-It er, at understøtte elevernes læring, 

og det er også det indtryk fokusgruppeinterviewene viser ved 

eleverne. Der er et blandet syn på DU-IT fra lærer og vejledere, 

da de bruger systemet anderledes og DU-IT er i konkurrence med 

andre skoleplatform (Itslearning og 365 portal) 

 

Efterfølgende god drøftelse om DU-It og koblingspunkter.  

Opsamling: Mange gode elementer i DU-IT herunder det tværgå-

ende element skole/praktik. Men det skal gøres helt klart og ty-

deligt, hvad de enkelte platform kan og skal. DU-IT er i konkur-

rence med Itslearning som platform, men DU-IT er eneste som 

går på tværs af skole-praktik og organisationer. Sårbarhed i for-

hold til PA uddannelsen er, at der går lang tid før praksis har ele-

ver i praktik. 

DU-IT er udviklet til SOSU uddannelserne, som har andre behov. 

Du-IT skal derfor tilpasses PA uddannelses og afprøves inden im-

plementering på PA. 

Link til  vejledninger om DU-IT: http://sosu-hjaelp.dk/du-it/ 

 

http://sosu-hjaelp.dk/du-it/
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Anbefalingen fra LUU PA er, at der arbejdes videre med at få 

DU-IT implementeret på PA, men at uddannelsescheferne skal 

have øje for ønsker til tilpasninger til PA før det kan overføres til 

PA. 

Beslutning: Punktet med på første møde i LUU PÆD i 2021, hvor 

Verne og arbejdsgruppen bage Du-IT har evalueringen færdig. 

 

 7. Fælles LUU møde 2020 V/Karen Brix Roed 
På baggrund af sidste års fælles møde er der ud fra plancher udarbejdet 
et meningskondensat. 

Meningskondensat

 
Der ønskes en drøftelse af mulige PA relevante emner for dette års kon-
ference. 
 
Karen orienterede kort: 
LUU SOSU har i år, grundet COVID19, ønsket at udsætte fælles LUU møde 
2020. 
Beslutning: LUU Pæd støtter op herom. Fælle LUU møde 2020 udsæt-
tes. 

 8. Orientering fra LUU medlemmer og ledelsen samt overvejelser om dags-

ordenspunkter 

- Niels Kristian Vestergaard fortalte om det 2-årige EU projekt ”Keep 

me safe”: Projektet omhandler forebyggelse af seksuelt misbrug af 

børn. Partnere i Projektet: England, Frankrig og Slovenien samt NGO i 

Bulgarien og Cypern – alle udenlandske organisationer svarende til Sex 

og Samfund i DK.  SOSU OJ har indledt samarbejde med Sex og sam-

fund. Forventning til projektet er, at der udarbejdes forskellige un-

dervisningsforløb samt forebyggende initiativer, som kan bruges frem-

adrettet på skoleniveau. Ligeledes mulighed for anonym rådgivning 

på skolen kan være et initiativ. LUU PÆD vil gerne høre outcome på 

projektet når det er slut.  

- VTU og ETU: Kvalitetskonsulent Maibritt R. Christensen fortalte om 

kommende VTU: Igangsættes til oktober måned. Der sendes spørge-

skema ud til alle samarbejdspartnere/praktikkoordinatorer tilknyttet 

SOSU OJ. Samme spørgeramme som sidst.  ETU: igangsættes til no-

vember for alle elever, som er på skoleperiode i november. 

Resultater af både VTU og ETU vil komme i 2021.  

Sides vedr. VTU/ETU vedlagt referatet. 
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ETU/VTU 2020
 

 

- Status FPDG: Doris orienterede kort: Der er kompetenceudvikling i 

gang af undervisere, som fortsætter ind i 2021, hvor alt pædagogisk 

personale vil være igennem diplommodulet. I 2021 forventes en revi-

sion af FPDG: er der evt. nye tiltag som skal skrives ind (eks. Digitale 

lærerprocesser på baggrund af COVID19)  

 

Kommende dagsordenspunkter. 

- EUX – status efter første hold  

- LUP og valgfagskatalog – proces på forenkling af LUP og valfagskatalog. 

- Elevplan lukker, da vi overgår til Uddata+ i uge 41. Få orientering på næste 

LUU møde om Uddata+ og praktikpladsen.dk 

- Itslearning: Orientering om systemet – hvad kan det? 

- Datoer LUU 2021 

 9. Evt. 

Jytte fortalte, at hun stopper som formand for pædagogisk sektor og har 

valgt at gå på pension. Det skal vælges ny formand til generalforsamling 

til november. 

 1. Orientering om Behovsindmelding 2020 V/ Karen Brix Roed 

Karen fortalte kort om processen forud for behovsindmeldingen. Skolen udfær-

dige et skriv som formandskabet for både LUU SOSU og Pæd har set og kommen-

teret inden det blev indsendt til FEVU. 

 2. Orientering om forskningsprojekt mellem SOSU OJ,VIA, BUPL og Aarhus 

Kommune V/ Karen Brix Roed og Jack Hougaard 

Jack fortalte kort om projektet: FOA, Aarhus Kommune, VIA og SOSU OJ 

samt BUPL: Følgeforskning på projekt om Styrket pædagogiske lærerpla-

ner omsat ind i lokal kontekst i Aarhus kommune. Nysgerrig på hvilke føl-

gevirkninger, det har fået ude i praksis. SOSU Oj skal se om vi kan styrke 

fokus på pædagogikken og på PA uddannelsen samt følgeforskning på 
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konkret initiativ, hvor pædagogmedhjælpere skal på 3 ugers grundkursus 

ved SOSU OJ. 

 

 


