
 

 

Møde i LUU PAU 
Dato: 4. februar 2022 
Sted: Fredericia, lok. 3.07 
 
Mødedeltagere: Anette Junker Hansen (SOSU FVH), Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Frida Lillelund 
Jacobsen (elev), Henning Troelsen (3F), Lisbet Sørensen (SOSU FVH), Mette Kim Bjerre (Vejle Kommune), 
Pernille Wulff-Johansen (referent) og Tor Reinert (Fredericia Kommune)  
 
Afbud: Rebekka Blond (elev), Peter Søegaard (SOSU FVH), Vinnie Vinding (SOSU FVH) 
 
 
Pkt. 1 Konstituering af det lokale uddannelsesudvalg 
 Medlemmerne vælger for- og næstformand. 
 Medlemmerne kigger forretningsordenen igennem mhp. revidering af den eksisterende. 
 
 LUU blev konstitueret. Valg af formand og næstforman: Tor (Fredericia Kommune) og Henning (3F)  
  
 Skolen justerer forretningsordenen ift. hvor mange tilforordnede, der er fra skolen. 

Udvalget afholder som udgangspunkt 4 årlige møder i valgperioden, medmindre andet aftales. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
 

Pkt. 3 
 

Status på uddannelserne 

Ansvarlig for punktet 
 

Anne Bak Larsen 

Varighed for punktet 
 

10 min. 

Sagsfremstilling 
 

GF: Kvote på GF2 er nedsat fra 81 til 77 fra 2021 til 2022. 
Fredericia: 2 hold med 26 elever  
Horsens: 1 hold med 25 elever 
 
Der er lav søgning til uddannelsen og der kom ikke nok til ansøgningsfristen, 
hvorfor den blev forlænget. I år sættes ansøgningsfristen senere end i 2021. 
 
HF: Der er ca. 22 elever på de to hold fra hhv. 2020- og 2021-optaget. 
 
PA-uddannelsen er ved at blive evalueret på landsplan, hvor skolerne tidligere 
er blevet interviewet. Tiden er nu kommet til eleverne, der skal evaluere deres 
uddannelse i en spørgeskema-undersøgelse. 
 

Indstilling 
 

Orientering 

Bilag 
 

 

Konklusion Orientering er taget til efterretning. 

 
 



 

 

Pkt. 4 
 

Status rekruttering og efteruddannelse 

Ansvarlig for punktet 
 

Anette Junker Hansen 

Varighed for punktet 
 

10 min. 

Sagsfremstilling 
 

Rekruttering: Der er stort fokus på sosu-området, men der sættes også fokus 
på det pædagogiske område. 
Orientering om afholdelse af fyraftensmøde med UU-vejledere, hvor 
uddannelseskoordinatorer fra Fredericia Kommune deltog, som fortæller, det 
det har bidraget positivt ift. samarbejdet mellem uddannelseskonsulenter og 
UU. 
 
Efteruddannelse: Til juni afholdes en temadag for pædagogisk personale i 
Fredericia Kommune mhp. efteruddannelse af praktikvejledere. 
 

Indstilling 
 

Orientering 

Bilag 
 

 

Konklusion Orientering er taget til efterretning. 

 
 

Pkt. 5 
 

Pædagogisk netværk 

Ansvarlig for punktet 
 

Anne Bak Larsen og Lisbet Sørensen 

Varighed for punktet 
 

15 min. 

Sagsfremstilling 
 

Med udgangspunkt i beskrivelsen for det pædagogiske netværk på sosu-
området, overvejer LUU at lave et lignende tiltag på det pædagogiske område. 
 
En kort orientering om hvordan de pædagogiske netværk i kommunerne på 
sosu-området fungerer organisatorisk og ift. tid, sted og indhold.   
 
Nogle af netværkene er langt i opbygningen af en fælles vej ift. undervisning 
og praksis, hvor det bidrager yderst positivt i det fælles samarbejde. 
 

Indstilling 
 

Drøftelse 

Bilag 
 

Ja 

Konklusion 
 

Vejle Kommune er klar til at afprøve det og Fredericia Kommune vil gerne 
indgå i en yderligere drøftelse. 
Skolen indkalder til møder med de respektive kommuner.  

 
 
 



 

 

Pkt. 6 
 

Skole-/praktikplan 

Ansvarlig for punktet 
 

Anne Bak Larsen 

Varighed for punktet 
 

10 minutter 

Sagsfremstilling 
 

På seneste møde i LUU præsenteredes to scenarier ift. en omlægning af 
skole-/praktikplanerne på hovedforløbet for PAU. Der er fordele og ulemper 
ved begge nedenstående scenarier, men fra såvel elevers og 
praktikvejlederes synspunkt er to praktikperioder á 28 uger at foretrække, 
da det giver mere ro til relationsdannelse, fordybelse og målopfyldelse. 
 
1. Praktik 2 samles til ét forløb, mens praktik 1 fortsat er opdelt i to 
2. Praktik 1 og praktik 2 samles, så der kun er to praktikperioder á 28 uger 
 
Kommunerne i Fredericia og Vejle har haft mulighed for at gennemtænke 
begge scenarier opstillet nedenfor og bedes tage stilling til, om forslaget til 
den nye skole-/praktikplan kan godkendes. 
 

Indstilling 
 

Beslutning 

Bilag  

Konklusion 
 

Skolen laver et udkast til en skole-/praktikplan ud fra den første model 
med placering af ferier og sender til kommunerne. Endelig beslutning 
træffes på næste møde.  

 
 
Gensidig orientering 
Fra skolen:  
Ifm. ophævelsen af corona som en samfundskritisk sygdom har skolen modtaget brev fra ministeriet om, at vi 
må afholde online undervisning til og med februar. Fravær, der skyldes corona, sanktioneres ikke. 
Skolen skal have ny direktør med ansættelse pr. 1. juni 2022. Der er nedsat et ansættelsesudvalg til opgaven 
med konsulentfirmaet, Pluss Leadership, i front. 
Lejemålet på skolen i Fredericia udløber med udgangen af 2023 og skolen skal derfor finde nye lokaler. Evt. 
en anden skole i kommunen eller opkøb af nuværende ejendom. Der træffes beslutning i foråret 2022. 
  
Fra praksis: 
VK: Ifm. rekruttering er kommunen i gang med drøftelser omkring eventuel opnormering på elevområdet. 
  
Eventuelt 
 
______________________________  
Punkter til næste møde: 
Skole-/praktikplan 


