Møde i LUU PAU
Dato: 13. december 2021
Sted: Fredericia, lok. F305

Mødedeltagere:
Afbud:
Med deltagelse af skolens IT-ansvarlige, Per Nordby Jensen.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2

Status på uddannelserne

Ansvarlig for punktet

Anne Bak Larsen

Varighed for punktet

10 min.

Sagsfremstilling

GF:
HF:

Indstilling

Orientering

Bilag
Konklusion

Pkt. 3

Status rekruttering og efteruddannelse

Ansvarlig for punktet

Anette Junker Hansen

Varighed for punktet

10 min.

Sagsfremstilling

Rekruttering:
Efteruddannelse:

Indstilling
Bilag
Konklusion

Orientering

Pkt. 4

Talentudvikling

Ansvarlig for punktet

Anne Bak Larsen, Tor og Mette

Varighed for punktet

10 min.

Sagsfremstilling

Opfølgning på sidste mødes aftale

Indstilling

Orientering

Bilag
Konklusion

Pkt. 5

Skole-praktikplan 2022

Ansvarlig for punktet

Anne Bak Larsen

Varighed for punktet

20 min.

Sagsfremstilling

Forslag til ny skole-praktikplan for PAU, hvor eleverne afslutter i
skolen. Elever, der har merit for sidste praktik, afslutter individuelt.

Indstilling
Bilag

Efter ønske fra teamet foreslås skoleperiode 1 gjort længere, så eleverne er
bedre rustet til deres første praktik. Det kan give problemer med overlap i
praktikkerne og på skolen.
Beslutning - At LUU godkender modellen for skole-praktikplanen, hvorefter
skolen udarbejder den konkrete skole-praktikplan.
Vedhæftet: PAU struktur

Konklusion

Pkt. 6

Optagedokument

Ansvarlig for punktet

Lisbet Sørensen og Anne Bak Larsen

Varighed for punktet

10 min.

Sagsfremstilling

Datoer for optag i foråret 2022 skal aftales.
Det ønskes fra skolen, at optagedokumentet deles så der er et for PAU og et
for SOSU.

Indstilling

Til godkendelse

Bilag

Optagedokument

Konklusion

Pause 10 min.
Pkt. 7

Aktivitet der kan styrke overgangen mellem skole og praktik

Ansvarlig for punktet

Lisbet Sørensen, Per Nordby, Anne Bak Larsen

Varighed for punktet

30 min.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har været nedsat til at fremkomme med et bud på aktiviteter
som kunne være med til at styrke overgangen mellem skolen og praktik, så der
arbejdes med refleksion mellem skole og praktik.
Der blev ved LUU mødet i september 2021, blev besluttet at aktivitet 1 (se bilag)
skulle der arbejdes videre med specielt i forhold til en procesplan for afviklingen
af møderne, som kommunerne ønsker skal være online. Skolen fik denne
opgave.
Der gives et kort oplæg omkring processen og indholdet i mødet mellem elev
og praktikvejleder.
Der ønskes en dialog og en beslutning omkring fordelingen af ansvar
i forhold til, hvorledes online møder kan/skal afvikles.
Vedhæftet: Aktiviteter i overgange ml. skole og praktik

Indstilling
Bilag
Konklusion

Pkt. 8
Ansvarlig for punktet

VFU på GF 2 PAU tilrettet mhp. at dag 1 mødet er online mellem praktiksted
og elev
Vinnie Vinding, Lisbet Sørensen, Per Nordby

Varighed for punktet

30 min.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe fra skolen har været nedsat til at komme med et bud på
hvorledes dag 1 i VFU- forløbet på GF 2 PAU kunne planlægges online.
Forslag til ændringerne fremlægges jf. bilag

Indstilling

Der ønskes en dialog om ændringer og en beslutning hvorledes mødet mellem
praktiksted og elev bedst planlægges og afvikles.
Vedhæftet: Forløbsplan VFU GF2PAU tema 3

Bilag
Konklusion

Pkt. 9

Forslag til mødedatoer i 2022 kl. 9-11 i Fredericia:
Mandag den 28. februar
Onsdag den 18. maj
Torsdag den 18. august
Tirsdag den 29. november

Gensidig orientering
Fra skolen:
- Information om at der i 2022 er valg til LUU v/ Anne Bak Larsen
Fra praksis:
Pkt. 10 Eventuelt

