Referat LUU PÆD 9. november 2020 Online Møde via TEAMS
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
Mette Henriksen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Silkeborg-Skanderborg
(Næstformand)
Jack Hougaard Kristensen, Sektorformand pædagogisk sektor FOA Aarhus
FOA Vaccant
Elevrepræsentant Anna Stentoft (PA EUX afdeling i Aarhus (tilforordnet))
Uddannelseschef Kim Larsen, SOSU Østjylland (tilforordnet)
Uddannelseschef Karen Brix Roed, SOSU Østjylland (tilforordnet)
SOSU OJ Vaccant
Vejleder Marie Birgitte Lassen, SOSU Østjylland (tilforordnet)
Referent: Anne Katrine Valeur, SOSU Østjylland
Mødeleder: Jack Hougaard Kristensen
Afbud:
Elevrepræsentant Signe Kongsggard, PA1908, afd. Silkeborg (tilforordnet)
Jette Schultz, TR pædagogmedhjælpere og PA, Hørning Børneunivers
Mødet startede med kort præsentation af alle deltagere på mødet.
1. Godkendelse af dagsorden V/ Eva Bak
Dagsroden lavet ud fra at det er et virtuelt møde.
Dagsorden godkendt.
2. Kommentar til referat af mødet 14. september 2020 V/Eva Bak
Bilag referat vedlagt
Referat godkendt
3. Orientering: Status på COVID19 og PA/EVU V/ alle
Alle medlemmer af LUU PA orienterer kort om status i egen organisation
vedr. PA uddannelsen og Covid19
Fælles dialog omkring COVID19 og påvirkning på organisationer.
Alle er påvirket og berørt af de mange restriktioner og retningslinjer. Der
er en højere grad af smitte, hvilket bevirker at dagplejer og institutioner
må lukke ned. Børn fortsat meget udenfor, og de pædagogiske retningslinjer skal efterleves.
Medarbejdere i praksis er præget af usikkerheden og har arbejdet i lang
tid i et konstant krydspres, som ikke ser ud til at stoppe i den nærmeste
fremtid. FOA og Aarhus kommune har skrevet brev til Pernille Rosenkrantz-Theil omkring en opmærksomhed herpå.
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På trods af de mange ændringer, så er det blevet hverdag i den unormale
situation.
På SOSU OJ: Nye retningslinjer pr.29. okt. 2020: Krav om mundbind/visir,
når man færdes på gange og fællesarealer. I klasserummene sidder elever fortsat med 1m imellem sig. Yderligere værnemidler tages i brug,
hvis undervisningen kræver det (eks. Forflytning, førstehjælp mm.)
Ved smitte på skolen går smitteopsporing i gang, og skolen har et godt
samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed. Hjemsendte elever modtager virtuelt undervisning.
EVU:
Karen orienterede om udfordringer på efteruddannelsesområdet: Flere
kursister undre sig over skolens restriktioner, da reglerne er færre end på
arbejdspladsen, og kursister er ofte blandet fra forskellige enheder/kommuner/Region. Der er ingen lovhjemmel til at lave virtuel undervisning –
kun fremmøde. Skolen forsøger at skaffe de største lokaler til eleverne
for at give kursister tryghed mens de er på skolen.
Skolen gjorde opmærksom på muligheden for at søge PA EUV1. Ansøgningsfrist er forlænget til 7. december. Der er pt. 14 som ønsker en PA
EUV1, (dog 2 uafklarede pga. logistik). Planen er, at holdet skal være i
Silkeborg.
Generel enighed i LUU PÆD, at der er lavet meget pr-arbejde i kommuner og organisationer om PA EUV1. Børneområdet er presset og der er
mangel på arbejdskraft.
Skolen præciserede, at det også er muligt at tage en PA EUV1 på SU.
4. EUX – status efter første hold er afsluttet V/Ledelsen
Karen orienterede:
De første PA EUX i Danmark afsluttede før sommerferien.
Det er for tidligt at trække data ud fra de første, som er blevet færdige
omkring deres karriereveje. De kommende år bliver holdende større (ca.
12-16) pr. hold.
Et ønske at vide hvad der sker med EUX PA og SOSU elever på sigt: Går de
i arbejde eller går de videre til en professionsbachelor?
Beslutning: Kim undersøger, om skolen kan komme nærmere hvad de 3
første EUX elever laver og om, den pågældende som dumpede et EUX fag
har bestået dette.
5. Orientering om LUP 2020 (forenkling af beskrivelsesarbejdet) V/ Ledelsen
Kim orienterede: Det er et ønske at forenkle arbejdet med at beskrive en
uddannelse (LUP)
Fra nu af og til august 2022 er der et stort arbejde i gang, hvor embedsfolk i samarbejde med alle erhvervsskoler vil se på en forenkling og ensartethed af skrivearbejdet.
Der kommer ny bekendtgørelse for alle erhvervsskoler i 2022.
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Beslutning: Punktet med i LUU igen, hvis der kommer nyt og hvis skolen
bliver involveret i arbejdet – om ikke andet så i 2022.
6. Orientering og drøftelse af Valgfagskataloget V/ Ledelsen
Bilag om valgfagskatalog blev først delt på mødet.
Kim gennemgik vedhæftet bilag og forklarede om valgfagene for PA, som
har eksisteret i både 2019 og 2020.
Efterfølgende drøftelse om valgfagene:
- Ønske at se om Science begrebet fra styrket pædagogisk lærerplan
kan komme med som et valgfag.
- Et ønske at få EUX valgfagene på dagsordne og videre til PASS. Elever
oplever ikke helt valgfagene som et valg/tilbud blandt flere, men at
valgfagene er givet på forhånd.
Beslutning: Kim undersøger strukturen på EUX valgfagene samt hvordan
valgfagene bliver valgt af eleverne og en fordeling af valgfagene (hvilke
fag bliver valgt).
7. Orientering om nye IT-Systemer V/Ledelse
 Uddata+
 Praktikpladsen
 Itslearning
Kim indledte punktet.
Skolen er fra uge 41 overgået til Uddata+, som nu også overtager fraværsregistrering af elever. Desværre er Uddata+ ikke
færdigudviklet og skolen oplever flere udfordringer.
Tidligere så arbejdsgiver fraværsregistrering på elever gennem
elevplan, det er nu overgået til praktikpladsen.dk.
Skolen oplever, at praktikpladsen.dk ikke lever op til arbejdsgivers krav og ønsker. Skolen har ikke adgang til praktikpladsen.dk, som drives af STIL. STIL vil gerne i dialog med arbejdsgiverne, hvis der er udfordringer med arbejdsgivers krav og
ønsker til praktikpladsen.dk
Itslearning: Nyt skolesystem, som SOSU OJ gik over til start
2020.
Itslearning er et planlægningsværktøj, hvor al undervisning og
materiale ligger.
Undervisere og elever er glade for Itslearning og systemets
funktionaliteter.
8. Kort orientering om VTU V/ ledelsen
Karen orienterede om Virksomheds tilfredshedsundersøgelsen på både
SOSU og PA. Bilag vedlagt.
Generelt har der været en lille stigning i tilfredshed.
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Skolen afventer de mere dybdegående analyser af undersøgelsen samt af
ETU (Elevtilfredshedsundersøgelse).
9.50

9. Datoer LUU PÆD 2021
1. møde: 8.februar kl. 8.30-12.30
2. møde: 21. maj kl. 8.30-12.30
3. møde13. september kl. 8.30-12.30
4. møde:19.november kl. 8.30 – 12.30
Fælles LUU møde: 24. november kl. 12.00-15.30
Beslutning: Datoer godkendt og sendes ud

9.55

10. Orientering fra LUU medlemmer og ledelsen samt overvejelser om dagsordenspunkter
Kommende dagsordenspunkter

10.15



DU-IT: Evaluering – mulighed for at se DU-IT på PA og samspil med
de nye IT-systemer.



Valgfag på EUX



Se efter årshjulspunkter til næste møde



Valg af næstformand

11. Evt.
Intet at bemærke

10.20

1. Input til Udbudspolitik 2021 V/ Karen Brix Roed
Med udgangspunkt i Udbudspolitik 2020 ønskes en drøftelse om Udbudspolitik 2021
Vedlagt Bilag pkt. 1, EVU: Udbudspolitik 2020
Karen indledte punktet. Hvert år skal der udarbejdes ny udbudspolitik
vedr. trender på efteruddannelsesområdet.
Bestyrelsen godkender Udbudspolitikken på deres møde 14. december.
Af nye tendenser bliver COVID19 og Udeliv en del af ny udbudspolitik.
Skolen udarbejder et udkast som sendes til LUU til syn inden bestyrelsesmødet.
Efterfølgende dialog om input til udbudspolitik:
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-

Fokus på evalueringskultur, som skal være fremherskende evalueringspraksis. – gør det til et brugbart redskab.

-

Evne til at iagttage og reflektere over egen praksis bliver fremherskende
på dagtilbudsområdet.

2. Status Dagplejeuddannelsen (DPU) V/ underviser Britta Andersen
Underviser Britta Andersen og Kursuskoordinator Mette Gamborg hold oplæg om Dagplejeuddannelsen (DPU) til inspiration
for LUU.
Slides fra oplæg er vedhæftet referatet. Ligeledes er artikel
om DPU vedlagt referatet.
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