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
Therese Færch Christensen – SOSU STV, uddannelsesleder
Helle Damsgaard – SOSU STV, Kursusleder
Frederikke Rudolfsen – SOSU-STV, elevrepræsentant

Tidspunkt: fredag d. 7. december 8.30 – 11.00
Referent: Therese Færch Christensen

Dagsorden
Punkt 1
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

EUV1 merit forløb
HDA og PK

,

Onsdag d. 12. dec. er der møde sammen med
SOSU, repræsentanter fra FOA, Skive
Kommunes dagtilbud og Jobcenteret ift. opstart
af et EUV1 forløb.
EUV1 forløb opstarter efteråret 2019.
Der skal være et hold på min. 12 elever, og det
forventes, at de skal sammenlæses med PAU 19.
Målet med EUV1 er, at de skal gennemføre
uddannelsesforløbet på et år (42
uddannelsesuger)
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To modeller:
1:
Uge 43, 2019 og blive færdig i ca. uge 45, 2020
2:
Start 1/8 med Pau 19 1. SKP., færdig ca. uge
26/27 2020
Ift. kompetenceafklaring:
EUV1 eleverne skal kompetenceafklares ift.
grundfag.
Dansk, engelsk idræt og samfundsfag på niveauC.
Der kan evt. indtænkes ledige ind i et
rotationsforløb eller løntilskud, nærmere om
dette på møde med jobcenter.
Skolen vil indtænke virksomhedsforlagt
undervisning i forløbet, så deltagerne får
mulighed for at prøve steder/områder, som de
ikke kender til – dette vil ske ud fra tankerne om
aktionslæring
Iift. AMU-regi vil skolen kunne tilbyde enkeltfag i
tre uger, hvor kursisterne får en intensiv
undervisning i et eller flere grundfag. Det kræver
dog 20 kursister.
Det vil være muligt at lave opkvalificeringsforløb
for ledige, som efterfølgende vil kunne gå ind
som vikarer, mens institutionerne har
medarbejdere på EUV1-uddannelse. Dette
drøftes nærmere på møde med FOA/Skive
kommune.
FOA oplyser, at der pt. er 17 ledige i FOA’s-regi
på det pædagogiske område.
FOA har skrevet ud til specialområdet, for at
høre, om der kunne være interesserede.
Punkt 2
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

”Simulationsprojekt i samarbejde med SOSU Nord”

PK
15 min.
Vi har undervisere fra PA-uddannelsen, som skal
udarbejde praksisnære simulationsscenarier som
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en del af deres PD uddannelse i forbindelse med
SIM-projektet.
Vi ønsker en drøftelse på LUU om, hvilke
pædagogiske praksisnære situationer/scenarier
vi kan anbefale til underviserne – det kan være i
forhold til både psykiatri, specialområdet,
dagtilbud og SFO/skoleområdet.
Referat

Skolen har ansøgt og fået EU regionsmidler ift.
fastholdelse og det at arbejde praksisnær.
Skolen har 40 ansatte, som sendes på PD modul
i simulation over de næste 2 år.
Skolen beder om hjælp til at komme med ideer
til, hvilke senarier det er relevant at udvikle på
ift. l det pædagogiske område?
FOA og Skive kommune tager opgaven med, og
komme med bud/ønsker om udviklingsemner til
næste LUU møde.
Følgende emner kom der ønsker til:
- Følsomme børn, som har svært ved at
være i det sociale arena – især de børn der
er ”nøgne” og sårbare.
- Spisesituation ift. kommunikation og det at
inddrage børnene, så alle er med.
- Forældresamarbejde – især de svære.
- Tavshedspligt
- Hygiejne
- Konflikthåndtering
- Ligeværdigt dialog  elev/forældre 
elev/vejleder/kollega  Se hinanden som
hinandens forudsætninger og ikke dit, mit,
deres.
- Hvordan kan man afslutte/afbryde en
samtale med en forældre, der bliver ved
med at ”tage” tiden fra børnene.
- Arbejde med det relationelle på det
fagprofessionelle niveau

Punkt 3
Punkt 4
Dagsordenspunkt
Ansvarlig

Gensidig orientering
Alle

3

Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Referat

•
•
•
•

Fra
Fra
Fra
Fra

skolen
kommunen
organisation (FOA)
eleven

Skolen:
- Skolen har modtaget en klagesag fra en
elev. Det oplyses på LUU, at skolen
håndterer klagen internt.
-

Skive kommune gør opmærksom på, at vi
skal informere vores elever om, at hvis og
når de bruger deres Hotmail – så er mailen
ude i det store virtuelle rum. – Det er
skolemailen de skal bruge, ikke deres
personlige, da det ikke er et sikkert/lukket
system.

Skolen er i fuld gang med at rekruttere elever til
GF2 i Thisted – 23 elever aug. 19
Skive – 22 elever aug. 19
Viborg – 16 elever til jan. 19 + 12 elever til aug.
19
Skolen er i dialog med Viborg Kommune ift. at
udvikle samarbejde omkring GF 2 PAU optaget;
Forslag om, at Viborg Kommune kan inviteres
ind i LUU, alt efter dagsordenspunkternes
indhold.
Skolen udleverer og kommenterer en rapport,
som er lavet ift. pædagogiske assistent.
Rapporten udleveres på mødet og flere
eksemplarer kan rekvireres via skolen.
Der laves en pressemeddelelse som sendes til
Skive Folkeblad og Radio Skive
Skive Kommune vil gøre reklame på Skive DK og
FOA vil arbejde på, at få den på FOAs
hjemmeside
Skolen orienterer om, at der kommer en regional
PAU-konference med udgangspunkt i COWI
rapport. Nærmere info på næste LUU møde.
Kursus:

4

Trepartsaftalen arbejdsmarkedsuddannelsen
AMU skal afsluttes med test/prøve.
Vi vil gerne udfolde, hvordan vi arbejder med det
på SOSU på næste møde.
Aftalen træder i kraft i april-maj måned 2019.
Der skal laves test til 116 uddannelser. De er
delt ind i 16 klynger, SOSU-STV står for to
klynger, og er i gang med at udvikle disse
test/prøver.
Vi kan endnu ikke sige, hvornår det træder i
kraft på de enkelte kurser, og hvilke kurser der
kommer først, for det ved man ikke.
Det bliver kun en slut test/prøve.
Det kan være en case, spil, multi pli choice osv.
Det er endnu ikke afklaret, hvad der sker, hvis
kursisten ikke består testen.
Arbejdsgiveren vil få refusion uanset
bestået/ikke bestået.
AMU-test sættes på dagsorden på næste LUUmøde.
Skolen vil gerne byde ind med kurser til
kommunen; der gives udtryk for at det kunne
være kursustilbud ift.:
- Simulation
- Medicinhåndtering
- Neuropædagogik
- Digitalt teknologi
FOA og Skole-dagtilbud har indledende møde på
fredag, d. 14.12.18, og partnere vil tage
kursusønskerne med i januar måned.
Kommunen:
- Det hold der er sendt ud i praktikken nu,
har der ingen henvendelser været fra
praksis på. Det tegner godt, og det er
første gang, at det ikke er sket.
- Vejlederuddannelsen har givet poter ift.
PASS-erklæringen og midtvejsstatus.
- Vejlederne er sikre i deres rolle som
vejleder – og har fokus på deres
målarbejde.
- Eleven tilkendegiver, at hun også har hørt
godt fra sin praktikvejleder.
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FOA: Eleven: -

Punkt 9
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Eventuelt

Næste optag

Optag til august – håber der er 17 elever.
Hvis vi skal buste fagområdet, så skal vi måske
tilbyde en infodag.
Bruge igangværende og afsluttet PAU-elever til
at komme og fortælle om uddannelsen, og
hvordan de er lykkes med at få et arbejde
bagefter.

Mødedatoer:
Næste møde er d. 21. feb. Kl. 8.30-11 på SOSU-STV
Informationsmøder d. 11. april kl. 14
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