
 

 

Dagsorden til LUU/LEU møde den 20. maj 2021  

Sted: Virtuelt  

Tidspunkt: torsdag den 20. maj kl. 8.15-10.30  

Deltagere: Lone Rask Hansen – Skive Kommune, Udviklingskonsulent 

  Pia Klostergaard – SOSU STV uddannelseschef 

  Gitte Hansen – FOA, faglig sekretær 

  Lene Vestergaard Andersen, fra socialafdelingen 

  Therese Færch Christensen – SOSU STV, uddannelsesleder 

  Helle Damsgaard – SOSU STV, Kursus- og udviklingschef 

  Karna Laustsen – Underviserrepræsentant 

  Mathias Praus og vælges en ny (suppleant) – elevrepræsentant  

  Jakob From Høeg, direktør – deltager i punkt 2 

Afbud:   

Referent:  Therese F. Christensen 

 

1. Velkomst og opfølgning på sidste møde 

(V/ Pia Klostergaard 5 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

 

Bilag:  

Referat fra sidste møde 

 

Referat: 

 

 

2. Gennemgang af året ETU og VTU  

(v. direktør Jakob From Høeg - 30 min) 

 

Sagsfremstilling: 

 

Bilag: ETU medsendt som bilag – VTU sendt rundt før mødet. 

 

Referat: 

Skolens direktør Jakob gennemgik Skolens ETU og VTU. 



 

 

VTU besvarelsen er fra de fire kommuner og de to regioner, der hører til 

skolens geografiske område. Der er fremgang på alle næsten alle parameter– 

og resultaterne ligger over landsgennemsnittet.  

ETU er besvarelsesprocenten lidt højere i år. Der er også opnået en flot 

fremgang på alle parameter. Eleverne er glade for skolen, læringsmiljøet, 

fysiske rammer, praktikken. De oplever sig selv som motiverede og trives på 

skolen. 

To flotte resultater, som skolen er glad for, men også to resultater, der skal 

arbejdes hårdt for at holde på minimum samme niveau. 

 

3. Projektsamarbejde ”Flere veje til bedre sammenhæng mellem skole 

og praktik”.  

(V/ Pia Klostergaard – ca. 20 min.) 

 

Sagsfremstilling 

SOSU STV har sammen med Asmildkloster Landbrugsskole fået 

projektbevilling ved UVM ”Bedre sammenhæng mellem skole og praktik”; vi 

har i fællesskab indsendt en ansøgning med titlen: ”Flere veje til styrket 

sammenhæng mellem skole og praktik”. 

Formålet med puljen er at støtte indsatser, der styrker koblingen mellem 

skole og praktik. Herunder følgende formål: 

− at skoler og praktikvirksomheder i fællesskab udvikler nye eller 

videreudvikler eksisterende redskaber og metoder samt afprøver disse til at 

sikre sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikoplæring. 

 

− at skoler og virksomheder udvikler metoder eller systematikker til styrket 

anvendelse af praktikerklæring og skolevejledning som omdrejningspunkt for 

samarbejdet mellem virksomheden og skolen om elevens samlede 

uddannelsesforløb. 

 

− at skolerne udvikler god praksis for, hvordan alle lærere systematisk 

gennemfører forberedelse og efterbehandling af elevernes praktikperioder. 

Det samlede tilskud er på 300.000 kr. som fordeles ligeligt mellem SOSU STV 

og Asmildkloster. 

 

Der lægges i projektet op til, at vi gør noget sammen på tværs af de tre 

uddannelser (landbrugsuddannelsen, SOSU-uddannelsen og PA-uddannelsen) 

men også noget i individuelt på den enkelte uddannelse.  

Skolens projektmedarbejder Maren M. Korsgaard indkalder til et 

opstartsmøde omkring PA-delen i projektet.  

 

Indstilling:  



 

 

LUU bedes drøfte snitflader mellem dette projekt og punktet omkring ”Bedre 

til det rigtige match i praktikken”; er der tiltag, som med fordel kan indgå i 

projektet. 

 

Bilag: Vedlagt 

 

Referat: 

Projektet giver mulighed for nye tiltag, samt støtte og kvalificere nogle af de 

gode ting skolen allerede har gang i.  

Skolen har fået tildelt 150.000 kr. – forventer en fordeling på ca. 100.000 til 

SOSU-området og ca. 50.000 til det pædagogiske område, men dette er 

endnu ikke helt afklaret. 

Nogle af de ting der ønskes fokus på at opkvalificere er bl.a.: 

- Hvordan skolen og praktikken kan samarbejde og opkvalificere arbejdet 

med elevernes PASS-erklæringer. Hvordan kan vejlederne blive 

opkvalificeret i at arbejde med PASSS-erklæringen, og hvordan skolen 

kan inddrage PASS-erklæringen i højere fra, både før og efter elevernes 

praktik. 

- Skolen har erfaret, at eleverne og skolen mangler opdaterede 

praktikpladsvejledninger – disse vejledninger kan kvalificere elevernes 

valg ift. at ønske et praktiksted samt ift. at kunne stille realistiske 

forventninger til både dem selv og praktikstedet. – det er især svært for 

eleven ift. 3. praktik, der er rettet mere mod det specialiserede område. 

- Der er et ønske om at tilbyde kurser der kan klæde vejlederne bedre på 

ift. at forstå og udfylde PASS-erklæringen samt en vejledning der 

understøtter trin for trin i udfyldelsen. 

- Skolens udviklingskonsulent Maren Møller Korsgaard vil indkalde til et 

projekt-opstartsmøde, hvor vi i fællesskab skal identificere, hvilke 

indsatsområder der skal arbejdes videre med ift. projektet.  

 

Punktet skal sættes på næste LUU, når der informeres om status på 

projektet. 

  

4. ”Et bedre match” – opfølgning fra sidste møde  

(V/ Therese Færch Christensen 20 min.)  

 

Sagsfremstilling: 

På sidste møde drøftede LUU forskellige tiltag, som kunne fremme processen 

med at klæde eleverne bedre på til deres kommende praktiksted og omvendt;  

 hvordan kan praktikstederne blive klogere på, hvilken elev, de møder i 

praktikken?  

 hvordan kan eleven træffe et kvalificeret ønske ift. valg af praktikområde?  

 hvordan kan vi sammen sikre det ”bedste match”? 

 



 

 

På mødet gives eksempler på, hvilke tiltag, der har været afprøvet. Endvidere 

drøftes nye tiltag som kan styrke samarbejdet mellem skolen og praktikken, evt. 

i sammenhæng med projektet ” Flere veje til bedre sammenhæng mellem skole 

og praktik”.  

 

Indstilling: 

Drøftelse af og beslutning om yderligere tiltag 

 

Referat:  

Skolen har siden sidste LUU afprøvet nogle indsatser ift. at opkvalificere et 

bedre match.  

- Eleverne har fået tid i undervisningen til at undersøge de enkelte 

praktiksteder: Hvilken målgruppe der er tilknyttet, hvilke værdier 

praktikstedet har mv.   

- Eleverne fremlagde på sidste ”speeddating” med deres vejleder, hvad de 

fagligt har arbejdet med på skolen. 

- Eleverne har arbejdet med at nedskrive deres forventninger til praktikken 

ift. dem selv og praktikstedet. 

- Eleverne har taksonomisk arbejdet med praktikmålene og har skulle 

komme med forslag til, hvordan de kunne forestille sig at opnå dem på 

det tildelte praktiksted. 

- Eleverne fik også tid i skoletiden til at komme på praktikbesøg efter den 

online ”speeddating”. 

- Lone og Therese har afprøvet fysiske samtaler ude på praktikstedet, hvor 

de er mødtes med eleven og deres praktikvejleder. Forud for mødet, har 

eleven og vejlederen skulle forholde sig til et nyt statusskema efter de 

første seks uger – et skema der skal understøtte eleven og vejlederen i 

elevens videre arbejde ift. praktikmålene. Der har været en meget positiv 

feedback på dette, og både elev og vejleder har italesat, at det har været 

godt, og de gerne ser dette fortsætte fremadrettet. 

 

 

5. PA-konference forår 2022 

(V/Pia Klostergaard – ca. 10 min.) 

Sagsfremstilling:  

PA-Direktørkredsen i Region Midt foreslår at der planlægges med en PA-

konference i foråret 2022 med henblik på at sætte fokus på PA-uddannelsen 

og PA som vigtig arbejdskraft i det pædagogiske landskab.  

Pia Klostergaard er tovholder på planlægningen af konferencen i samarbejde 

med øvrige SOSU-skoler (SOSU Østjylland og SOSU Herning).   

Forud for konferencen vil der være behov for at man planlægger lokale 

møder med embedsmænd/politikere, og der samarbejdes om kommunikation 

på tværs af direktørkredsen (i tråd med den kommunikationsstrategi, som 

blev udarbejdet forrige år, med bl.a. kommunikationsmateriale og 

læserbreve/debatindlæg).  

  



 

 

Bilag: 

Indstilling:  

På mødet drøftes input til såvel kommunikationsstrategi samt indhold på 

konferencen.  

 

Referat: 

PA-direktørkredsen har besluttet, at der i foråret 2022 skal afholdes en PA-

konference, svarende til konferencen i 2019. Målgruppen vil være alle der 

har en aktie ind i det pædagogiske område, såsom politikere, direktører, 

faglige organisationer, ledere og skoler. Pia Klostergaard er tovholder på 

konferencen ift. at få planlagt et program. 

Pt. planlægges der med et ”fælles eksternt spor” om formiddagen og 

underviser-spor med mulighed for vidensdeling om eftermiddagen. 

LUU kommer med følgende input til indhold og kommunikationsstrategi: 

- Brande PAU med fakta og gode argumenter ift. hvad en PA kan, og hvor 

de ansættes efterfølgende. 

- Praksisfortællinger fra både ledere og elever 

- Fokus på, hvilke værktøjer de kommer ud med i deres værktøjskasse 

- Nogle fortællinger fra det specialiserede området og bosteder: Hvorfor er 

det vigtigt, at man har en faglig uddannelse for at arbejde på dette 

område. 

- Oplægsholdere, som kan fortælle, hvorfor de vælger at ansætte en PA 

fremfor en pædagog; hvilke faglige kompetencer ser og bruger man?  

- Være undersøgende på data og fakta (eks. tid til det enkelte barn) og at 

det kræver faglighed. 

- Inddrage nogle fra ældreområdet, ex. hvorfor Friplejehjemmet vælger at 

ansætte PA.  

- En opmærksomhed på, at PA også er en ungdomsuddannelse. 

 

 

FOA gør opmærksom på, at de har planer om at invitere til en politisk 

debatrunde i forbindelse med kommunalvalget til efteråret, og i den 

forbindelse vil de gerne gøre brug af det kommunikationsmateriale, som vil 

blive udarbejdet.  

 

 

 

6. Skole- og praktikplan PAU 22-23 

(V/Therese Christensen – ca. 10 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Skole-praktikplanen for PAU aug. 2022 er nu udarbejdet, og vil blive 

gennemgået med henblik på LUU’ godkendelse.  

 

Bilag: 



 

 

 

Indstilling: 

Skole-praktikplanen ønskes godkendt af LUU 

 

Referat: 

Skolepraktikplanerne blev gennemgået og godkendt uden kommentar. 

 

 

7. Info og generel orientering fra repræsentanterne i LUU (20 min) 

Orientering fra arbejdsgiver/kommunen 

- Pt. er Skive kommune i gang med at ansætte de kommende PA- aug. 21.  

elever. Der er afholdt ansættelsessamtaler. Eleverne vil kunne forvente et 

svar inden for de næste 14 dage. 

- Kvalificering af midtvejssamtalerne afprøves også, og med gode 

resultater. 

- PA-aug. 20 sendes snart ud i deres 2. skp., og de fleste vil komme i 

praktik på skoleområdet. De får besked om, hvor de skal i praktik i 

eftermiddag. 

- I juni måned afslutter to PA 19 EUV2-elever. 

 

Orientering fra FOA 

- Der er jævnligt henvendelser fra medlemmer der ønsker skolens 

uddannelser. 

- FOA Skive hedder nu FOA Midtjylland, og er nu med i LUU både i Skive 

og Viborg, hvor Lise Jørgensen sidder med i samarbejdet med VIA 

Viborg. Gitte og Lise har et ønske om at deltage i begge LUU for at 

kvalificere og lade sig inspirere i de forskellige LUU regi. 

- Gitte har valgt at fratræde sin formandspost og er nu næstformand. 

 

Orientering fra eleverne – Mathias Praus 

- Intet nyt. 

 

Orientering fra SOSU-skolen – PK 

- Afventer både dimensioneringstallet SOSU og kvotetallet på GF2 PAU. 

Skolen håber at kunne fastholde dimensioneringstallet, så de to optag på 

GF2 PAU i Viborg kan bibeholdes. Hvis ikke, så kan skolen blive nødt til 

kun at køre kun et optag på alle tre adresser. 

- Skolen har afholdt samarbejdsmøder med VIA og UCN. 

- Skolen har pt. to stillinger som undervisningsassistenter opslået. De skal 

være med til at styrke SPS område, da skolen ved, at det gør en forskel, 

og at relationen er vigtigt. De to stillinger fordeles mellem Skive og 

Thisted. Stillingsopslaget retter sig primært mod social- og 

sundhedsassistenter og pædagogisk assistenter.  



 

 

 

 

Orientering fra kursusafdelingen – HDA 

- Der tilbyder test to gange om ugen til eleverne, hvilket er et krav fra 

UVM. Skolen ved ikke hvor længe dette tilbud gælder. Tilbuddet har 

fungeret godt på skolen. Politisk sker der meget ift. krav om test, og det 

forventes efter d. 21. maj, at man ikke skal testes kontinuerligt, hvis 

man har fået 1. vaccination og der er gået 14 dage, da man vil få udstedt 

en corona-pas. Om dette gælder på skolen, det ved vi ikke endnu, men 

afventer et svar fra UVM.  

- Der har kun været få elever der har været smittet, og denne smitte har 

fundet sted i fritiden og ikke i skoleregi. I den klasse, hvor der har været 

opsporet en smittet, er klassen og medarbejderne blevet hjemsendte og 

de har modtaget nødundervisning, indtil de er færdigtestet med test på 

4. og 6. dag. 

 

- FEVU har fået en ny hjemmeside, med en tidligere opdeling ift. de 

forskellige muligheder. Dette gør, at den er let at navigere i. Det er 

vigtigt, at den bliver præsenteret på kursuset for praktikvejleder.  

 

- I samarbejde med Lone, er der kommet kursustilbud i Skive Kommunes 

kursuskatalog for efteråret 21 og foråret 22. Den er sendt ud, og der er 

et særligt fokus på vejlederforløbet på 5 dage. Det er et ves 

vejlederforløb. Samt et forløb med førstehjælp til dagtilbud og 

børnehaver.  

 

 

Orientering fra Lene. 

- Intet nyt 

 

 

8. Punkter til de næste møder i LUU/LEU (ca. 5 min.) 

- Lise Jørgensen skal inviteres med 

- Status på EUV1 

- Status på projektet ”Flere veje til bedre sammenhæng mellem skole og 

praktik” 

- Konferencen i foråret 2022 

- Praktikpladsbeskrivelse  

- PASS-erklæringen  

   

 

9. Evaluering af mødet 

(V/ Pia Klostergaard ca. 5 min.) 



 

 

 

10. Evt. 

(V/ Pia Klostergaard ca. 5 min.) 

 

 


