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REFERAT  

LUU/LEU PAU 

Lokalt Uddannelses og Efteruddannelses Udvalg 

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 

  Sanne Møller Nilesen, underviserrepræsentant/barselsvikar for Karna Laustsen 

  Alexander Lu Nielsen – SOSU-STV, elevrepræsentant  

  Simon Krogh - SOSU-STV, elevrepræsentant  

Afbud: Helle Damsgaard 

Tidspunkt:  Mandag d. 17. feb. 2020 kl. 12.00 – 14.30 

Referent: Therese Færch Christensen  

 

Referat/Dagsorden   

Punkt 1  

Dagsordenspunkt Elevrepræsentanter – Velkomst og præsentation  

Ansvarlig PK 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

10 min. 

Sagsfremstilling Skolen har fået nye elevrepræsentanter til de lokale 

uddannelsesudvalg og bestyrelsen. 

Der er i dette tilfælde to deltagere på LUU PAU 

hvoraf kun den ene hat stemmeret  

 

Referat Alexander og Simon bydes velkommen, og de laver en kort 

præsentation. 

 

Alexander 27 år, bor i Skive – går på PAU18 

Simon 20 år, bor Roslev – går på PAU18 

 

De har begge valgt at træde ind i LUU, da de gerne vil 

være stemmen ift. at udvikle og forbedre PA-uddannelsen 

 

  



2 
 

Punkt 2  

Dagsordenspunkt Status PIU 

Ansvarlig Pia K. 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

10 min. 

Sagsfremstilling Der er aktuelt ingen elever til PIU i 2030, hvilket ellers var 

planen. 

Skolen forventer at have infomateriale klar til det 

kommende 2020 hold  

 

Referat Eleven der havde planer om PIU i Irland har fortrudt, og 

derfor sendes der ingen afsted denne gang. 
Skolen og arbejdsgiveren arbejder videre med udviklingen 

af PIU, da det er et fantastisk godt tiltag på PAU. 

De nye 2020 elever skal spørges tidligt i forløbet, om de er 

interesseret i 4 ugers praktik i udlandet, for det kræver et 

godt forarbejde, for at det bliver en succes.   
Det skal også tydeliggøres, hvad det kræver og indebærer 

at få en praktik i udlandet, så eleven ved hvad han/hun 

går ind til.  

Skolen samarbejder med andre SOSU skoler i forhold til 

gode erfaringer med praktiksteder. 

PIU vil ligge i 3. praktikperiode, og arbejdsgiveren og 

skolen vil få udarbejdet en katalog med tilbud over 

praktiksteder i udlandet. 

 

  

Punkt 3  

Dagsordenspunkt Status GF2 PAU 

Ansvarlig Pia 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

5 min. 

Sagsfremstilling Pia redegør for seneste optag på GF2 PAU. 

Der har været et stabilt ansøgertal i Skive, men færre i 

Viborg og Thisted. 

Punktet skal ses i sammenhæng med punkt 6.  

 

Referat Skolen startede tre hold jan. 2020: 

 15 elever i Viborg – 2 er stoppet 

 25 elever i Skive 

 20 elever i Thisted 

Skolen har derfor 13 kvote pladser tilbage til holdet, som 

udbydes i Viborg sep. 2020. Dertil kommer elever med 

uddannelsesaftale.  

 

Elevrepræsentanterne i LUU oplever, at deres uddannelse 

bliver ”talt ned” i praktikken. De er blandt andet blevet 

mødt med, at de ikke kan få et arbejde, når de bliver 

færdige samt de får at vide, at de skal tage 

pædagoguddannelsen.   

LUU drøfter vigtigheden af, at eleverne går i dialog, når de 

møder denne påstand i praktikken. De skal vise, at de er 

stolte af deres uddannelsesvalg, og at de argumenterer 

deres uddannelsesvalg ved ex: 

- hvorfor har jeg valgt denne uddannelse? 

- hvad vil jeg med uddannelsen? 

- hvad indeholder den fagligt og giver mig personligt?  
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Synet på PA er ved at ændre sig; der er flere 

stillingsannoncer, hvor man søger en pædagogisk 

assistent. 

 

Elevrepræsentanterne fortæller, at de på 

brobygningsbesøg afprøvede en VR film, de havde 

udarbejdet: Denne VR film skal afprøves på næste LUU. 

 

  

Punkt 4  

Dagsordenspunkt  Rundvisning i 2CD 

Ansvarlig Pk og TC 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

10 min. 

Sagsfremstilling Præsentation af skolens SIM lokale til psykiatri samt 

værkstedslokale. 

 

Referat Punktet udskydes til næste gang, da lokalerne er under 

renovering med nye møbler. 

 

  

Punkt 5  

Dagsordenspunkt  Godkendelse af skolepraktikplan 

Ansvarlig TC 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

10 min. 

Sagsfremstilling Skolepraktikplanen for PAU 2020 er udarbejdet. Planen ses 

igennem og godkendes, hvis ikke der skal foretages 

ændringer. 

 

Referat Skolepraktikplanen er gennemgået, og Lone Rask vil vende 

tilbage med ændringer ift. den nye ferielov. 

Skolepraktikplanen sendes derefter rundt til endelig 

godkendelse i LUU, hvorefter den vil blive lagt op på 

skolens hjemmeside. 

 

  

Punkt 6  

Dagsordenspunkt  Presse- og kommunikation på PA 

Ansvarlig PK 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

20 min. 

Sagsfremstilling Der har i Chef- og direktørnetværket i Region Midt været 

særligt fokus på hvordan vi kan arbejde strategisk med 

branding og kommunikation af PA uddannelsen 

Der er møde i netværket d. 31/1, hvor fælles 

pressemateriale og strategi præsenteres.  

Materiale fra dette møde eftersendes som bilag til LUU 

medlemmerne. 

 

På LUU mødet ønskes en drøftelse af hvordan vi i 

fællesskab kan omsætte denne strategiplan. 

Under dette punkt drøftes også den lokale pau profilfilm 
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Referat Kommunikationsindsatsen til at styrke kendskabet til PAU 

har i alt 13 budskaber ift. hvorfor man skal blive 

pædagogiske assistenter, og hvorfor mere faglært 

personale.  

 

Lokalt vil SOSU-STV sætte fokus på EUV1 i marts måned, i 

form af en avisartikel. Skolen forventer at FOA og en 

repræsentant for Skive kommune vil deltage. 

 

Der skal også produceres en PAU-film, og der skal findes 

to elever, der vil agere skuespiller, og skolens PA-elever 

skal deltage i udarbejdningen af storyboardet. 

PÅ LUU var der ønsker om følgende emner/budskaber til 

filmene: 

 Den pædagogiske håndværker – får en faglært 

medarbejder med ud. 

 Fra ufaglært til faglært  

 Trivsel på skolen – hvordan er det at gå her, 

hvordan er undervisningen og det faglige niveau.  

 

  

Punkt 7 

  

Dagsordenspunkt  Gensidig orientering 

Ansvarlig Alle 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

 

Sagsfremstilling  Fra skolen 

 Fra kommunen 

 Fra organisation (FOA) 

 Fra eleven 

 

Referat  

Skolen -  

Pia orienterer for Helle fra kursus, at følgende er aftalt 

med Lone Rask, og kommer med i kursuskataloget. 

Neuropædagogik i det pædagogiske arbejde 

Anerkendende kommunikation i det pædagogiske arbejde 

Praktikvejlederkursus  

 

 

Der er også aftalt førstehjælpskurser.  

 

Kommunen –  

Stillingsopslag for 2020 er på vej, der vil blive en 

informationsmøde d. 18. marts kl. 17.30-18, hvor 

kommende ansøgere har mulighed for at få flere 

informationer ift. ansøgning mv. 

Ansættelsessamtalerne er planlagt i maj mdr. så det nye 

PA-hold er ”sat” midt i juni 2020. 

Praktikguiden er stadig under opdatering. Indholdet er 

udarbejdet i fællesskab med praksis, ansættende 

myndighed og skolen. 

 

FOA - 

Orientering om, at PASS vil se på uddannelsen igen.  
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FOA spørger, om der kommer et nyt EUV1 hold i 2020. 

Ansættende myndighed og skolen oplyser, at det endnu 

ikke endeligt vedtaget. 

FOA oplyser, at der er interesse for uddannelsen, og at 

hvis de ikke kan tage uddannelsen i Skive, så vil de kunne 

i Viborg. 

Skolen stiller gerne et hold, hvis der kan skaffes 14-15 

elever. Gitte og Lone er undersøgende på, om der er 

interesse for EUV1 uddannelsen, og vil melde tilbage til Pia 

K. snarest, så det kan blive afgjort, om der er potentiale 

for et nyt EUV1 hold til aug. 2020. 

 

  

Punkt 8  

Punkt 7  

Dagsordenspunkt  EVT. 

Ansvarlig  

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

 

Sagsfremstilling  

Referat  

  

 

Punkter til næste LUU: 

 Skoleuddannelsens organisering forudsigelighed og færdig med et LF 

eller fag. Det tagets med på næste LUU – Alex og Simon. 

 Udvikling af talentsporsarbejde – PIA K. 

 Afprøvning af VR scenarie – Alexander og Simon. 

 Rundvisning i PSYK. SIM og værkstedslokalet 

 

 


