
 

 

Referat LUU/LEU PA møde den 15. november 2022 

Sted: Social- og Sundhedsskolen lokale 2. 

Tidspunkt: Tirsdag, den 15. november kl. 12.00 – 14.30 

Deltagere: Lone Rask Hansen – Skive Kommune, Udviklingskonsulent 

  Pia Klostergaard – SOSU STV uddannelseschef 

  Gitte Hansen – FOA, faglig sekretær 

  Therese Færch Christensen – SOSU STV, uddannelsesleder 

  Helle Damsgaard – SOSU STV, Kursus- og udviklingschef 

  Amanda Nielsen og Emil Christian F Torpe (suppleant) – elevrepræsentant  

 Lise Jørgensen – FOA (suppleant) 

 Lene Vestergaard Andersen – Skive kommune 

 

Afbud: Helle Damsgaard 

 Gitte Hansen (Lise deltager i stedet for) 

 Lene Vestergaard Andersen 

 Amanda Nielsen 

 

Referent:  Berit Andersen 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og opfølgning på sidste møde  

 Kl. 12.00 – 12.10 (V/ Pia Klostergaard) 

 

 Bilag:  

 Bilag 1 - Referat fra sidste møde 

  

 Referat: 

 Pia bød velkommen, og der var en kort præsentationsrunde.  

 Punktet omkring synergier, der skulle have været på dagsordenen til dette 

møde, er flyttet til mødet i foråret. 

 Der kommer en ny underviserrepræsentant til LUU/LEU PA fra og med 2023.  

 Ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.  

 

 

 



 

 

2. LUP  

Kl. 12.10 – 12.15 (V/ Pia Klostergaard)  

 

Sagsfremstilling: 

LUU skal godkende den lokale undervisningsplan (LUP) for pædagogiske 

assistenter. På sidste møde redegjorde Pia Klostergaard for udfordringer med 

at få ”udgivet” den lokale undervisningsplan for PA-august 2022 (tekniske 

udfordringer) med henvisning til, at vi på november-mødet ville kunne 

udlevere og godkende LUP´en, men det er desværre ikke muligt endnu.  

Skolen foreslår, at link til LUP eftersendes, når dette bliver muligt.   

 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU tager ovennævnte til efterretningen.  

 

Referat: 

Pia forklarede kort om situationen omkring LUP´erne, og LUU tog dette til 

efterretning. 

 

 

3. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) i november 2022 

Kl. 12.15 – 12.20 (V/ Pia Klostergaard)  

 

Sagsfremstilling 

SOSU-STV skal hvert år gennemføre VTU. Det gennemføres i år i slutningen af 

november måned. 

Det vil være arbejdsgiverrepræsentanterne i LUU/LEU, der får tilsendt 

spørgeskemaet, og det er så op til disse repræsentanter, hvorvidt de vil 

inddrage andre fra organisationen i besvarelsen af skemaet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU/LEU tiltræder denne plan for VTU. 

 

Referat: 

Pia forklarede kort om VTU, og planen herfor blev taget til efterretning. 

 

 

4. Status fra arbejdsgruppen omkring virksomhedsforlagt undervisning 

Kl. 12.20 – 12.30 (V/ Therese F. Christensen og Lone Rask Hansen) 

 

Sagsfremstilling: 

Lone Rask og Therese Færch Christensen har udarbejdet formål ift. 

virksomhedsforlagt undervisning for elever på GF2 -PAU (bilag)  

På mødet uddyber Lone Rask Hansen og Therese Færch Christensen 

materialet.  

 

Bilag:  



 

 

Bilag 4 - Formålsbeskrivelse af praktikker for GF2 PA-elever 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU godkender formålspapiret. 
 

Referat: 
Therese og Lone gennemgik udkastet til formålsbeskrivelsen omkring praktik 

for GF2 PA-elever. 
Erhvervsplaymakeren i Skive Kommune inddrages i, hvordan man kan skabe 
praktikpladserne, og i første omgang er det en prøvehandling i Skive 

Kommune 
OBS på at eleverne i uddannelsesuge 15 på GF2 skal have underskrevet 

uddannelsesaftale til et hovedforløb. 
Derfor skal praktikken helst ligge i begyndelse af marts, hvor de har været i 
gang i 8 uger. Det skal være 3-5 dage – meget gerne 5 dage. 

Det er vigtigt, at der er en konkret opgave med ud i praktikken – det kunne 
være en opgave om at beskrive, hvordan fungerer en pædagogisk 

arbejdsplads og hvilken rolle har eleven i det, hvem gør hvad, og hvem har 
relation med hvem, hvem har ansvaret for hvad osv. Eleverne kan få til 
opgave at planlægge en aktivitet og motivere. Det er vigtigt at være 

opmærksom på, hvor mange elever, der skal afsted sammen – LUU foreslår at 
de kommer ud 2 og 2 sammen. 

Husk at medbringe ovennævnte til drøftelse på opfølgningskurset for vejledere 
– Lone sørger for dette. 
Det er vigtigt med et link til den praktik, der er på hovedforløbet, så det giver 

mening, og der skabes kobling. Eleverne kan evt. også afprøve refleksions og 
dokumentationslog. Praktikken skal være en ”øvebane”. 

Sættes på igen som punkt på dagsordenen til det første LUU/LEU PA møde i 
2023. 
 

 
5. Håndtering af sygdom og fravær  

Kl. 12.30 – 12.40 (v/Pia Klostergaard) 

Sagsfremstilling: 
Der er lavet ændringer ift. til håndtering af sygdom og fravær, som indgår i 

skolens ordensregler. Udkastet har til formål at gøre skolens retningslinjer for 

sygdom og fravær samt konsekvenser mere konkret og lettere tilgængeligt for 

skolens elever.  

Udkastet har været behandlet af såvel elevkoordinatorgruppen og LUU på 

SOSU-området, og skal efterfølgende videre til skolens bestyrelse til 

orientering.  

 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU/LEU godkender udkastet. 

 

Bilag: 

Bilag 5 - Udkast til håndtering af sygdom og fravær 

 



 

 

Referat: 

Udkastet blev drøftet og godkendt. 

 

 

6. GF2 PA- kvotetal 2022; befriende og udfordrende.  

12.40 – 12.50 (v/Pia Klostergaard) 
 
Sagsfremstilling: 

SOSU-STV modtog d. 27.10.2022 den endelige udmelding af 
institutionsfordelte kvoter på GF2 PA, hvoraf det fremgår, at skolen i 2023 kan 

optage 98 elever på Grundforløb 2 i Skive, Thisted og Viborg. 
Skolen forventer at fordele antallet af pladser på 4 årlige optag; et januar- 
optag i hhv. Skive-Thisted og Viborg samt et august-optag i Viborg.  

Skolen forudser godt en udfordring ift. antallet af dimensionerede 
hovedforløbspladser i skolens optagområde er væsentligt lavere end antallet af 

kvotepladser: Antallet af kvotepladser i 2024 vil afhænge af, hvor mange GF2 
elever, der får en uddannelsesaftale, og eftersom vi forudser, at der pt. vil 
være for mange kvalificerede ansøgere til hovedforløbet, kan vi frygte et fald i 

kvotepladser i 2024.  
 

SOSU-STV´s direktør vil sammen med uddannelseschef Pia Klostergaard 
kontakte forvaltningerne i de fire kommuner med henblik på at påvirke en 
øget dimensionering allerede fra 2023.        

 
Indstilling:  

Det indstilles, at LUU til orienteringen til efterretning.  
 
Bilag:  

Bilag 6 - Udmelding af institutionsfordelte kvoter for skolernes optag af elever 
uden uddannelsesaftale til grundforløbets 2. del på den pædagogiske 

assistentuddannelse i 2023. 
 

Referat: 
Pia forklarede kort om historikken og udviklingen i kvotepladserne. De 
dimensionerede pladser er desværre ikke fulgt med udviklingen i 

kvotepladserne. Denne problemstilling blev drøftet. 
Skolens direktør har i fredags sendt et brev ud til de forskellige 

forvaltningsdirektører i kommunerne med en opmærksomhed på og en 
præcisering af problematikken. 
Skive Kommune har før taget flere elever ind end dimensioneret, og der er 

gensidig interesse i at hjælpe med at løse denne udfordring. 
Der er stor bevågenhed fra politisk side på, hvor de udlærte er henne efter 

endt uddannelse, så der ikke uddannes til ledighed. Der er kun 4-5% på 
landsplan, der er ledige og i vores område er det helt nede på 0,1%. 
LUU/LEU tog orienteringen til efterretning. 

 
 

 
 



 

 

7. Temadrøftelse ift. frafald, gennemførsel og rekruttering (fra årshjul) 

Kl. 12.50 – 13.10 
 

Sagsfremstilling: 

Jf. årshjulet for LUU/LEU er ovennævnte punkt berammet til dette møde. 

 

Frafald: 

Skolen præsenterer den udarbejdede frafaldsstatistik med tabeller over frafald 

og gennemførelse for eleverne på optag i årene 2017 til 2022. Tabellen er 

blevet til på baggrund af udtræk fra elevadministrationssystemet Studie+. For 

2022 gælder, at der kun er medregnet data for de optag, der er startet op til 

og med 18. august 2022. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU/LEU drøfter vedhæftede frafaldsstatistik – og tager den 

til efterretning. 

 

Referat: 

Frafaldsstatistikken blev gennemgået og drøftet. Det kunne ønskes at få en 

kolonne, der viser hvor mange af de elever, der er stoppet af private årsager, 

der er kommet tilbage i uddannelse. Dette er desværre ikke systemmæssigt 

muligt. 

 

Rekruttering: 

TV2 sendte den 20. oktober dokumentaren ”Opråb fra plejehjemmet”. 

Programmet tager bl.a. fat i emner som omsorgssvigt og ledelsessvigt. Der 

har tidligere være tilsvarende dokumentarer, bl.a. om ”Plejehjemmene bag 

facaden”. 

Det kan ikke udelukkes, at disse dokumentarudsendelser får en konsekvens 

for rekrutteringen til uddannelsen, både på SOSU og PA-området.  

 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU/LEU drøfter ovenstående problematik og fremkommer 

med forslag til, hvordan kommune og skole bør forholde sig. 

 

Bilag: 

Bilag 7.1 Frafald og gennemførelse 

Bilag 7.2 Mail til LUU/LEU af 21. oktober 2022 

 

Referat: 

Dokumentaren og konsekvenserne af dette blev drøftet. 
Der er heldigvis rigtig mange gode fortællinger også. 

Videnscenteret afvikler på baggrund af udsendelsen en temadag – Helle D og 
Anders S deltager i denne i dag. 
Det er vigtigt, at eleverne tør være åbne omkring det, de ser og oplever. 

LUU/LEU er spændt på, hvad revisionen af uddannelsen kommer med. 
Der bliver sikkert et øget fokus på de specialiserede områder. 



 

 

Det kunne være interessant at samle uddannelsesområdet i kommunerne, så 

man ikke tænker SOSU og PA hver for sig.  
Det kunne måske lade sig gøre at få et fælles oplæg for LUU/LEU SOSU og 
LUU/LEU PA. Skolen arbejder videre med den ide til 2023. 

 
 

8. Oplæg omkring tematisering af mål 
Kl. 13.10 – 13.30 (v/Lone Rask Hansen og Therese F. Christensen) 
 

Sagsfremstilling: 
Lone Rask Hansen og uddannelsesleder Therese Færch Christensen har 

udarbejdet et udkast til tematisering af mål på uddannelsens 
oplæringsperioder.  

 
Indstilling: 
Det indstilles, at LUU godkender oplægget. 

 
Bilag:  

Bilag 8 – PA-fordeling af praktikmål i temaer 
 
Referat: 

Skive kommune har fået EDU-adm., og det kan både arbejdsgiver, elever og 
vejledere anvende og har mulighed for at skrive i. Der kan sendes 

praktikerklæringer direkte fra EDU-adm. til skolen. Skolen kan ikke tilgå EDU-
adm. – her er der også noget GDPR-mæssigt, der skal tages hensyn til. 
Udkastet tages med til vejlederne den 6/12-22 – Lone og Therese sørger for 

dette. 
Lone og Emil kommer med et oplæg omkring EDU-adm. på næste møde. 

 
 

9. EUV1 kampagne 

Kl. 13.30 – 13.45 (v. Pia Klostergaard og Therese F. Christensen) 
 

 Sagsfremstilling: 
 Der planlægges med EUV1 optag fra august 2023. Lone Rask Hansen og Pia 

Klostergaard har haft møde med kommunikationsmedarbejder Dorte Søgaard, 

KUFA, som er i gang med at udarbejde udkast til kampagnemateriale, der 
henvender sig til såvel skole- og dagtilbud og det specialiserede område. 

 Derudover er der planlagt deltagelse på strategisk ledermøde på Skole- og 
Dagtilbud d. 22/11 og forud for dette, et møde med skole- og dagtilbudschef 
Kristine Foken d. 10/11 med henblik på at sikre ledelsesmæssig opbakning og 

økonomi til optaget.  
 På LUU-mødet redegør Pia og Lone for den videre proces, og der ønskes input 

til yderligere tiltag, som kan fremme rekrutteringsprocessen.   
 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU tager oplægget til efterretning samt drøfter forslag til 
rekrutteringstiltag.  
 



 

 

Referat: 

Lone booker kommunikationsmedarbejderen i Skive Kommune (Dorte 
Søgaard) til et opfølgningsmøde omkring EUV1 og markedsføringen heraf 
sammen med Pia Klostergaard.  

Økonomi er en vigtig faktor. Det er vigtigt, at økonomien bliver italesat, så 
man ved, hvad det koster at sende en medarbejder på et EUV1 forløb. Mere 

information kan fås, hvis man går ind på ”fra ufaglært til faglært”. Skolen skal 
være opmærksom på dette i dialogen med kommunerne. Hvis man har brug 
for assistance fra FOA, kan man kontakte dem, der er med i fonden – dette 

fremgår også på siden ”fra ufaglært til faglært”. 
Der bliver annonceret på de sociale medier. 

Socialområdet har tidligere tilkendegivet, at de er villige til at byde ind med 2 
pladser årligt. 

Vigtigt at gøre opmærksom på, at EUV1 også er aktuelt for bl.a. familieplejere 
– kan evt. nævnes i markedsføringen. 
12 elever er ABSOLUT minimum for skolen, og der vil i dette tilfælde blive end 

del sammenlæsning med de ordinære hold for at sikre en rentabel økonomi for 
skolen, samt for at give et godt dynamisk læringsmiljø for eleverne.  

 
 

10. Info og generel orientering fra repræsentanterne i LUU   

Kl. 13.45 – 14.15 

 

Orientering fra arbejdsgiver  

Der er aftalt prøvehandling med praktikbesøg til hvert praktiksted, hvor 

underviserne kommer med ud. 
Aftalerne ligger i EDU-adm. Therese er back up for underviserne. 
GF2 PA 2022 eleverne virker SÅ klar til praktik. De har lavet et supert flot 

oplæg. FOA kunne evt. inviteres med til et arrangement. Dette er de positive 
overfor – de stiller gerne op.  

Skive Kommune har bestilt et boostforløb til vejledere på 2 dage, og der er 
min 1 vejleder pr. praktiksted. Alle vejledere får tilbudt vejlederuddannelsen 
og overbygningen hertil. Det handler rigtig meget om kvalitet i uddannelsen. 

 

Orientering fra FOA  

Gitte er sendt afsted på kursus ift. oplæringserklæringer. 

FOA gør en stor indsats ift. uddannelse til tillidsfolk. 

FOA efterspørger ideer til arrangementer, der dækker bredt både SOSU og PA 

rettet. Emil tager det med tilbage til eleverne. 

Arrangementet med Mads Marius var en succes. 

 

Orientering fra eleverne 

Udeområdet er næsten færdigt. Mange ting er blevet rigtig fine og andre skal 

ændres lidt, efter at eleverne er blevet klogere ude i praktikken. 

Bæredygtighed har været en af overskrifterne. Området skal indvies, og det 

kunne være en god ide at invitere pressen.  

Udeområdet er en ”on-going proces”, og der udvikles efterhånden som  



 

 

eleverne får mere og mere erfaring. 

Eleverne er meget glade for det nye krea-værksted på skolen. Der 

efterspørges symaskiner – der arbejdes videre på at anskaffe disse. 

 

Orientering fra SOSU-skolen  

Skolen har haft 16 KUI-vejledere fra Viborg i praktik. Det var en rigtig god 

dag, med mulighed for at italesætte, at PA-uddannelsen ikke er et ”nåleøje” at 

komme ind på – altså en opfordring til at KIU-vejlederne har opmærksomhed 

på vejlede til PA – også som en reel ”plan A” for interessede grundskolelever.  

Den 28/11-22 fra 14-16 er der ”vis mig dit fag” på Skive College, hvor SOSU 

deltager. Vi har inviteret kommunerne, og FOA er også meget velkommen. 

FOA har sagt ja til at sponsorere kage til vores interne 25-års jubilæum i år. 

Der er 25-års jubilæum i maj 2024 med Skive Kommune, hvilket vil blive 

fejret lokalt.  

 

Orientering fra kursusafdelingen – sammen med orientering fra skolen 

grundet afbud fra Helle Damsgaard  

Der er rigtig godt gang i ”godt på vej til SOSU”, som er et før forløb til GF2 for 

flersprogede. Det er en god ”fødekæde” til vores GF2. 

 

 

11. Punkter til de næste møder i LUU/LEU  

Kl. 14.15 – 14.20 

- Synergier mellem Skive Kommunes læringstilbud og events og skolens 

undervisning/læringsforløb  
- Status fra arbejdsgruppen omkring virksomhedsforlagt undervisning 

- Fremvisning af krea-værksted 

- EDU-adm præsentation (Lone og Emil) 

- Kommunikationsstrategi EUD 

 

 

12. Eventuelt 

Kl. 14.20 – 14.25 
Mødedatoer 2023 

Uge 11 (13/3-23) 
Uge 22 (31/5-23) 

Uge 35 (29/8-23) 
Uge 46 (14/11-23) 

Der er sendt kalenderinvitationer ud. 

 

13. Evaluering af mødet 

Kl. 14.25 – 14.30  

Fint møde og god tidsstyring. 


