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DAGSORDEN 

LUU/LEU PAU 

Lokalt Uddannelses og Efteruddannelses Udvalg 

Deltagere:  

  Lone Rask Hansen – Skive Kommune, pædagogisk adm.medarbejder 

  Pia Klostergaard – SOSU-STV, Uddannelseschef 

  Gitte Hansen – FOA, faglig sekretær 

  Lise Lotte Boserup – SOSU STV, Udd.koordinator 

  Helle Damsgaard – SOSU STV, Kursuschef 

  Frederikke Rudolfsen – SOSU-STV, elevrepræsentant 

 

Afbud:  Frederikke Rudolfsen – SOSU-STV, elevrepræsentant 

Tidspunkt: 25. maj 2018 kl. 10.00 – 12.00 

Referent: Berit Borgå  

Punkter: senest d. 18. maj 2018 til bb@sosu-stv.dk 

 

Dagsorden  

Punkt 1  

Dagsordenspunkt Opkvalificering af dagtilbudsområdet m.fl. – evt. 

EUV1 optag 

 

Ansvarlig Pia 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

15 min 

Sagsfremstilling Hvordan kan vi i samarbejde få flere igennem PA-

uddannelsen 

mailto:bb@sosu-stv.dk
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Referat Der mangler kendskab til mulighederne og økonomien i 

det. Vi skal derfor have fat i specialområdet, jobcentrene 

m.v. 

Forslag om at afholde et informationsmøde for områderne. 

Nyt projekt – uddannelsesløftordningen – info sendes med 

referatet ud. 

Der er politisk fokus på at gå fra ufaglært til faglært – 

dette skal også bruges. 

Helle, Pia og Lone tager tov på opgaven og laver en 

procesplan, der ligger klar til efter sommerferien – husk 

kompetenceafklaring. 

  

Punkt 2  

Dagsordenspunkt Praktikkens organisering – opfølgning fra sidste 

møde 

 

Ansvarlig Lone 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

15 min. 

Sagsfremstilling  

Referat PAU 17 skal ud i 2. praktik og det er en udfordring at de 

skal ud i skolepraktik i juni måned pga. at skolerne lukker. 

Der er nogle rammevilkår, der ikke kan ændres på. 

Lone spørger ind til ændring af opstartsdato. 

Vi er bundet op af, at vi skal have hovedforløb i direkte 

forlængelse af GF2. 

Der er mulighed for at skrue på påbygningsugerne. 

Lotte og Pia arbejder videre med et oplæg til evt. flytning 

af påbygningsugerne. 

  

Punkt 3  

  

Dagsordenspunkt Dialogmøde med PASS  

Ansvarlig PK 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

15 min. 

Sagsfremstilling Dialogmøde med mellem Region Nordjylland og Region 
Midtjylland og PASS afvikles tirsdag den 26. juni, kl. 12 – 15.30 på 
Randers Social- og Sundhedsskole, Randers  
Hvad vil vi gerne have med på mødet? 
 

Referat Pia K deltager fra skolen. 

Gitte deltager fra FOA 

Evt. bidrag til punkter vi skal tage op på mødet sendes til 

Pia K 

Punkt 4  

  

Dagsordenspunkt  Nyt fra kursusafdelingen  
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Ansvarlig Helle Damsgaard 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

15 min 

Sagsfremstilling  

Referat Vi er kommet rigtig godt i gang med samarbejdet omkring 

1. hjælp. Vi får mange positive tilbagemeldinger herpå. 

Evt. søge projektmidler hjem – f.eks. fra 

kompetencefonden. 

Hvad er der behov for på kursusområdet næste år. 

Der er aftalt noget på praktikvejlederområdet. 

Der er gang i PLC i Skive Kommune. 

Pæd. assistenter er på vej ind på ældreområdet – vigtigt 

at være OBS på efteruddannelse til disse, hvis tendensen 

fortsætter. 

Skolen har gang i et rotationsprojekt hvor ledige skal 

klædes på til at afløse de ufaglærte så de kan blive 

opkvalificeret. 

  

Punkt 5  

  

Dagsordenspunkt  Gensidig orientering 

Ansvarlig Alle 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

 

Sagsfremstilling • Fra skolen 

Der er gang i en ny organisering. 

Der er pt. 23 elever til GF1 i Skive 

Kvotepladser på GF2 er en udfordring især i 

Thisted – her er der kun 7, der er i stand til at søge 

videre. Vores direktør er i dialog på det politiske 

niveau omkring dette. 

• Fra kommunen 

Der har været 38 ansøgere – meget motiverede ift. 

at ville uddannelsen. Besked ud til eleverne først i 

juni. Positiv oplevelse – mærker effekten af GF2. 

Der har været en EUV1 ud af de 38 ansøgere. 

Ekstra opmærksomhed på elevansættelser og det 

at opfylde sin kvote – det giver bødestraf ikke at 

opfylde kvoten. 

Aftalen om de 18 pladser i Skive Kommune 

forventes fortsat i 2019. 

Informationsmøde for elever sidst i juni. 

• Fra organisation (FOA) 

FOA har fokus på EUV1 – hvad kan vi gøre for at få 

dem i uddannelse. Tydeliggøre 

rekrutteringsudfordringer – mange er på vej ud af 

arbejdsmarkedet. 

Positivt at det, der søges er pædagogiske 

assistenter, frem for pædagogmedhjælpere. 

• Fra eleven 
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Referat  

  

  

Punkt 6  

  

Dagsordenspunkt  Eventuelt 

Ansvarlig  

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

 

Sagsfremstilling  

Referat OBS på de forskellige grupper, der er at arbejde med: 

Branche skiftere 

Nytilkomne – 2-sprogede og indvandrere 

Vi er i et begyndende samarbejde omkring dette og der er 

stort politisk fokus herpå. 

  

Før mødet: 

Reminder til dagsorden indeholdende skabelon til sagsfremstilling fremsendes 

ca. 14 dage før mødet.  

Endelig dagsorden udsendes af mødeafvikleren 1 uge før mødet 

Under mødet: 

Referatet sendes ud og der er mulighed for at kommentere indenfor 7 dage 

hvorefter det lægges på skolens hjemmeside. 


