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DAGSORDEN 

LUU/LEU PAU 

Lokalt Uddannelses og Efteruddannelses Udvalg 

Deltagere:  

  Lone Rask Hansen – Skive Kommune, uddannelsesansvarlig PAU 

  Pia Klostergaard – SOSU-STV, uddannelseschef 

  Gitte Hansen – FOA, faglig sekretær 

  Therese Færch Christensen – SOSU STV, Uddannelsesleder 

  Helle Damsgaard – SOSU STV, Kursusleder 

  Frederikke Rudolfsen – SOSU-STV, elevrepræsentant - Fraværende 

 

Tidspunkt: Fredag d. 21. september 9 - 11 

Referent: Therese Færch Christensen  

Dagsorden  

Punkt 1  

Dagsordenspunkt Evaluering af vejlederkurset 

 

Ansvarlig Pia og Lone 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

15 min. 

Sagsfremstilling Vigtige pointer fra vejledningskurset, som skal tænkes 

med videre i forhold til kommende kurser samt ind i 

grunduddannelserne  

Referat  

Vejlederkurset var et stort og fint hold – ros til Lone for at 

få så mange med. 

 

Forplejningen skal fremadrettet være en del af 

vejlederuddannelsen, da det har en stor betydning for 

kursisterne. Brugerbetalingen vil derfor stige. 

 

Obs. At der er kaffe og kage til den sidste dag – sidste 

gang fik de kun chokolade. 

 

Nyt praktikvejlederforløb – Lone ønsker ikke et kursus i 

2019, men gerne februar-marts 2020. 

 

FOA vil gerne vide det lidt før, så der kan skaffes bøger før 

forløbet ”praktikhåndbogen”. 
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SPS-timer skal gerne være sendt ud til praktikken, før 

eleven kommer. Der tales om en evt. temaeftermiddag, 

hvor ledere og vejledere skal inviteres. Evt. Speeddating 

d. 4. okt. 13-14.30.  

Konklusion: 

En fællestemadag ønskes arrangeret i aug. 19 – både for 

SOSU- og PAU-vejledere og praktikvejledere. 

 

Både skole og arbejdsgiver skal arbejde på, at 

praktikerklæringer forbedres, da de opleves pt. som 

mangelfulde ift. udfyldelsen. 

 

Lone stiller spørgsmål til en besvarelse efter 

praktikvejlederkurset - Mimi spørges ift., hvad der menes 

med en fast procedure omkring fravær. Pia Klostergaard 

undersøger det. 

 

  

Punkt 2  

Dagsordenspunkt Nyt fra kursusafdelingen  

 

Ansvarlig Helle Damsgaard 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

15 min 

Sagsfremstilling  

Referat Information ift. AMU-uddannelser  

Foråret 19 ny udbudsrunde, SOSU-STV vil gerne beholde 

disse. 

SOSU-STV har ca. 116 uddannelser som kan udbydes. 

Vi har den laveste aktivitet på det pædagogiske område, 

hvilket SOSU gerne vil øge ex: 

 

På trepartsaftalen er det besluttet, at der skal indføres test 

ved afslutningen af AMU-uddannelser, i de 116 

uddannelser.  

Der skal indføres en test/prøver, for at se, hvad 

læringsudbyttet har været.  

 

Det skal udvikles i efteråret 2018. Det er for både for at få 

anerkende og kvalificere AMU-kurserne. 

Der stilles spørgsmål til, hvad så hvis man dumper? – det 

ved man pt. ikke.  

Formen skal være bestået/ikke bestået, og man skal 

kunne gå op to gang. 

Det er en politisk beslutning. 

 

Måske kunne prøveformen være en gruppeprøve ud fra en 

case? 

 

Helle er blevet kontaktet af kommuner, som har 

pædagogiske medhjælper som går ledige, ift. hvad SOSU 

kan tilbyde dem. 
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Skive Kommune vil komme til at mangle ca. 350 

medarbejder på ældreområdet, inden for de næste ca. 5 

år. 

 

Det bliver drøftet, om ”Vi” skal vi gå efter en Skive-model 

eller om vi have fat i PASS?  

Det blev besluttet, at der skal tages kontakt til PASS – Pia 

og Helle løber med opgaven. 

 

 

  

Punkt 3  

Dagsordenspunkt EUV1 forløb (merit-hold) 

 

 

Ansvarlig Pia 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

30 min 

Sagsfremstilling Uddannelsesplan fremlægges (Pia) 

Økonomi for arbejdsgivere 

Drøftelse af, hvordan vi får elever nok til et merithold 

-fyraftensmøder 

-ledermøder 

-annoncering 

-andet 

Referat  

SOSU skal op på 14 elever, før holdet kan starte. 

Holdet uddannelsesforløb vil være sådan, som det ser ud 

pt.: 

Marts 2019 start – 1. skoleperiode – 2. skoleperiode – 3. 

skoleperiode som sammenlæses med aug. 18 – 

afslutning/prøve april 2020. 

 

Krav for optagelse: 

Ansøgeren har en uddannelsesaftale (og dermed ikke 

underlagt overgangskrav + et GF2) 

eller 2 års relevant arbejdserfaring  

 

Certifikatfag førstehjælp og brand, skal lægges parallelt 

med uddannelsen. 

 

Praksisdage/”praktikdage” – indlægges i forbindelse med 

udviklingen af læringsforløb, så opgaven indeholder, at 

eleven kommer ud i praksis. 

 

Vigtigt at vi får fat i både socialområdet og de private 

institutioner (da de har mange ufaglærte).  

 

Turbo på opgaven, hvis vi skal nå det – sidste dato for, om 

vi opstarter en EUD1. er 1. jan. 2019 

 

Lone vil gerne hjælp med at sende ud til sine ledere. 

Vigtigt, at vi også får sendt til skolelederne. 
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Som en appetitvækker kan vi sende følgende ud til 

lederne: 

En lille case, om at du har muligvis en ufaglært, som har 

været hos dig i nu tre år – du vil gerne beholde denne 

medarbejderen, men hvordan kan du sikre dig, at du kan 

beholde og opkvalificere denne medarbejder? 

 

Informationsmøde: 

Gitte vil gerne deltage i en informationsmøde, og svare på 

lønspørgsmål. Jobcenteret ønsker vi også deltager. 

 

Infomødet skal være i november både leder og ansøger 

inviteres, men hver for sig. 

 

Ledere inviteres evt. kl. 14-15 og ansøgere kl. 17-18. 

 

Der er ønske om at deltage i på ledermøde med Jens Kvist 

d. 9. okt. for at informere om EUV1 tilbuddet. Pia 

Klostergaard kan være med kl. 10.30-11.30 – Gitte 

undersøger, om Pia og evt. Gitte kan komme med. 

 

Pia sender udspillet ud, omkring uge 42. 

 

Punkt 4  

Dagsordenspunkt  Gensidig orientering 

Ansvarlig Alle 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

 

Sagsfremstilling  Fra skolen 

 Fra kommunen 

 Fra organisation (FOA) 

 Fra eleven 

 

Referat Pia  

GF2 PAU opstarter i Viborg i jan og evt. igen til aug. Viborg 

kommune sender pt. GF2 PAU elever til SOSU-skolen i 

Silkeborg… Disse elever vil SOSU-STV gerne have fat i.  

 

Lone  

Har intet nyt, ud over det der er sagt. 

 

Gitte  

Der er utrolig meget fokus fra det centrale område. 

Horsens og Sønderborg kommune har besluttet, at 

uddanne alle deres ufaglærte til pædagogiske assistenter. 

Det giver nogle udfordringer ift. de ældste i gruppen. 

 

Hvis der ansættes 10 dagplejer, vil 50% være pædagoger 

og de sidste 50% er fra sosu-området.  

 

  

Punkt 5  



5 
 

  

Dagsordenspunkt  Eventuelt 

Ansvarlig  

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

 

Sagsfremstilling  

Referat  

  

Nyt møde fredag d. 7. dec. kl. 9-11.30 

 

Punkter til næste LUU-møde: 

 Rygter/omtale af sygefravær ift. pædagogiske område.  

 Opsamling af spørgsmål ift. en fast procedure omkring fravær – PK vil 

undersøge hos ML. 
 Prøve AMU-kurser 


