LUU PAU møde
Dato: Onsdag den 2. september 2020 kl.08.00-09.30
Sted: Microsoft Teams
Mødedeltagere:
Anette Junker Hansen (SOSU FVH), Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Frida Lillelund Jacobsen (elev),
Lisbet Sørensen (SOSU FVH), Lone Rasmussen (FOA), Mai Ly Nguyen (SOSU FVH),
Mette Kim Bjerre (Vejle Kommune), Peter Søegaard (SOSU FVH), Rebekka Blond (elev),
Stinne Høy Sørensen (SOSU FVH) og Tor Reinert (Fredericia Kommune)
Afbud:
Henning Troelsen (3F)

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og præsentation af nye elevrepræsentanter Frida Lillelund Jacobsen og
Rebekka Blond, ny uddannelsesvejleder på PAU Stinne Høy Sørensen og ny sekretær for udvalget Mai Ly
Nguyen
Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 2
Ansvarlig for punktet
Varighed for punktet
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Konklusion

Pkt. 3
Ansvarlig for punktet
Varighed for punktet
Sagsfremstilling

Status på opstart af PAU2008
Stinne Høy Sørensen
5 min.
Skolen giver en orientering om det nyligt opstartede PAU2008.
Ifølge uddannelsesvejleder Stinne Høy Sørensen er holdet på i alt 26 elever
kommet godt fra start. Underviserne kender de fleste af eleverne fra GF2 og
har tilkendegivet, at det er en god klasse. Frida Lillelund Jacobsen og
Rebekka Blond understøtter Stinne Høy Sørensens status på opstarten.
Punktet er til orientering.
Orienteringen er taget til efterretning.

Øget GF2PAU-kvote i 2021
Anne Bak Larsen
25 min.
Skolen orienterer om en øget GF2PAU-kvote i 2021 fra 61 elever til 81 elever
samt fordeling af GF2PAU-hold i foråret 2021.
Skolen orienterer om den kommende optageproces i september/oktober.
Grundet den øgede kvote har SOSU FVH besluttet at oprette et GF2PAU-hold i
Horsens, således at skolen i 2021 udbyder to GF2PAU-hold i Fredericia samt et
i Horsens. PAU-eleverne på GF1 i Horsens er glade for, at de kan fortsætte på
GF2 i Horsens.
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SOSU FVH forventer at kunne oprette tre lige store hold fordelt på de to
afdelinger, selv om det har været svært at rekruttere PAU-elever til GF1 fra
Horsens og Hedensted Kommune.
Oprettelsen af GF2PAU i Horsens er også en glædelig for VIA University College
i Horsens, som flere gange har kontaktet SOSU FVH i forhold til netop GF2PAU.
Skolen kan dog ikke imødekomme VIA University Colleges ønske om at oprette
GF2PAU i efteråret, da GF1-eleverne starter i efteråret med henblik på at
starte på et GF2-forløb efter nytår.
SOSU FVH og VIA University College har indgået en aftale om gensidigt besøg i
2021, og skolen håber på et tættere samarbejde med VIA University College,
når VIA University College flytter ind i deres nye byggeri ved siden af skolens
afdeling i Horsens.
Grundet den historiske udvikling i målgruppen og kvoterne er der mange unge,
som ikke kender til PAU. Der er derfor behov for at målrette kommunikationen
om PAU til de unge.

Indstilling

Endvidere kan der med fordel fokuseres på de studerende, der frafalder
pædagoguddannelsen.
LUU bedes drøfte tiltag med henblik på at rekruttere elever til GF2PAU samt
tiltag, der sikrer eleverne en efterfølgende elevplads på hovedforløbet.
LUU bedes endvidere drøfte forventninger til antal elevpladser på
hovedforløbet til august 2021 fordelt på de ansættende myndigheder.

Bilag
Konklusion

SOSU FVH tager initiativ til mere målrettet information om PAUuddannelsen:
• Mere ung-til-ung kommunikation f.eks. ved brug af elever til åben hus
arrangementer, uddannelsesmesser og lignende arrangementer samt
brug af hashtag på de sociale medier
• Uddannelsesvejlederne vægter i højere grad information om PAUuddannelsen på uddannelsesmesser m.v.
• Etablering af samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der udbyder
pædagoguddannelsen, herunder UCL i Jelling
Desuden er det vigtigt, at samtlige parter italesætter uddannelsen som
pædagogisk assistent fremfor PAU.

Pkt. 4
Ansvarlig for punktet
Varighed for punktet
Sagsfremstilling

Optagedokumentet for PAU optaget i 2021
Lisbet Sørensen
5 min.
Datoer for processen for optag til PAU 2108 skal aftales mellem kommunerne
og skolen, således at de samme datoer følges for processen.
Mette Kim Bjerre og Tor Reinert godkender Lisbet Sørensens forslag til datoer.
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Indstilling
Bilag
Konklusion
Pkt. 5
Ansvarlig for punktet
Varighed for punktet
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Konklusion

Pkt. 6
Ansvarlig for punktet
Varighed for punktet
Sagsfremstilling

Der ønskes en beslutning om datoer for processen, så disse kan
markedsføres.
Bilag 2: Dokument for optagelse fra januar 2021
SOSU FVH arbejder videre med datoerne fra Lisbet Sørensen.
Orientering af ny forløbsplan for virksomhedsforelagt undervisning
for GF2PAU
Stinne Høy Sørensen
5 min.
Skolen orienterer om ny forløbsplan for virksomhedsforelagt undervisning.
Der har været nedlagt en arbejdsgruppe til revidering af forløbsplanen for den
virksomhedsforlagte undervisning (VFU) på GF2PAU. Bl.a. er formål og
forventninger til institutionerne i VFU blevet tydeliggjort.
Punktet er til orientering.
Bilag 1: Forløbsplan virksomhedsforlagt undervisning GF2PAU –
tema 3
Orienteringen er taget til efterretning, og der indstilles til, at tage
forløbsplanen op til revision med 1 eller 2 års mellemrum.

Opsamling på VTU 2019
Anne Bak Larsen
30 min.
På sidste møde i LUU drøftedes resultaterne fra VTU 2019. Det blev besluttet,
at skolen på dette møde medbringer resultaterne for de fire underpunkter i
temaet ”Elevernes præstation” som udgangspunkt for en drøftelse af
eventuelle tiltag, idet resultaterne for dette tema ligger lavest i VTU’en for
2019.
I VTU’en bliver kommunerne spurgt ind til, hvordan de oplever samarbejdet
med SOSU FVH. Overordnet set er resultatet af VTU’en pæn, dog ligger
vurderingen af punkt 2.1 ”Eleverne kan begå sig på arbejdsmarkedet” for PAU
markant lavere end den samlede vurdering for skolen.

Indstilling
Bilag
Konklusion
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Den lave score skyldes flere faktorer, herunder:
• At PAU-eleverne generelt er yngre end tidligere, hvorfor en del af
eleverne kun har en begrænset eller slet ingen erfaringer fra
arbejdsmarkedet. Således har eleverne svært ved at svare på, hvad de skal
forvente sig af praktikken.
• At ikke alle praktikvejledere er uddannet eller efteruddannet til formålet.
• En uklar forventningsafstemning mellem elever og praktiksted forud for
praktikken.
Punktet er til drøftelse.
Bilag 3: VTU PAU 2019
Der er allerede taget tiltag til en klarere forventningsafstemning mellem
elever og praktiksted forud for praktikken bl.a. i forløbsplanen for VFU (se
pkt. 5).

Endvidere har Mette Kim Bjerre fire skriv i støbeskeen, som omhandler,
hvordan man begår sig på arbejdsmarkedet, så nye elever kan blive klædt
bedre på i forhold til arbejdsmarkedsparathedskompetencer. Det er tanken,
at både elever og praktiksted skal have materialet, inden eleverne skal i
praktik, så begge parter er klædt på inden 1. samtale i praktikken. Mette Kim
Bjerre forventer at kunne sende disse ud om ca. 3 uger og vil meget gerne
have feedback på materialet.
Anette Junker Hansen tager initiativ til et møde med Tor Reinert og Stinne
Høy Sørensen med henblik på vejlederkurser.
Anne Bak Larsen tager initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af
skole og praksis bestående af:
• Mette Kim Bjerre stiller en vejleder til rådighed – denne vejleder vil
repræsentere både Vejle Kommune og Fredericia Kommune
• En eller flere undervisere fra SOSU FVH
• En eller flere uddannelsesvejledere fra SOSU FVH
• En eller flere elever fra SOSU FVH
Arbejdsgruppen har til opgave at bygge bro mellem skole og praksis, så de to
parter i fællesskab kan forbedre elevernes overgang fra skole til praktik.
Ligeledes bidrager arbejdsgruppen til revisionen af uddannelsesbogen (se
pkt. 7).

Pkt. 7
Ansvarlig for punktet
Varighed for punktet
Sagsfremstilling

Orientering om revision af den digitale uddannelsesbog
Anne Bak Larsen
5 min.
Skolen giver en orientering om proces for revision af den digitale
uddannelsesbog.
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af skole- og praksisrepræsentanter,
som arbejder med revision af uddannelsesbogen. I første omgang arbejder
gruppen med SSH og SSA, da der starter SSH og SSA hovedforløb i januar 2021,
mens næste PAU hovedforløb først starter i august 2021.
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Indstilling
Bilag
Konklusion

Endvidere har SOSU FVH nedsat en skolegruppe, som kigger på
uddannelsesbogen for GF2PAU. LUU PAU vil blive orienteret om
skolegruppens arbejde.
Punktet er til orientering.
Ingen bilag
Orienteringen er taget til efterretning.

Pkt. 8
Ansvarlig for punktet
Varighed for punktet
Sagsfremstilling

Nyt fra EVI
Anette Juncker Hansen
5 min.
Skolen giver en orientering om aktiviteter under EVI og nyt fra EVI.

Der har været stille i foråret i SOSU FVH’s afdeling for efter- og
videreuddannelse grundet corona-situationen, men aktiviteterne er så småt
ved at være status quo igen.

Indstilling
Bilag
Konklusion

EVI har et tæt samarbejde med UCL og Vejle Kommune i forhold til
efteruddannelse af pædagoger og PAU’er.
Punktet er til orientering.
Orienteringen er taget til efterretning.
Derudover vil Anette Junker Hansen invitere Tor Reinert med til det
forestående møde med Mette Kim Bjerre i januar 2021 med henblik på et
tværkommunalt samarbejde.

Pkt. 9: Gensidig orientering
Fra skolen:
COVID-19 fylder stadig en del på SOSU FVH, således har skolen taget en del foranstaltninger:
• Skolen har ikke hjemmel til at drive online undervisning, hvorfor eleverne skal møde fysisk op, med
mindre de er smittede med COVID-19 eller har mistanke om smitte med COVID-19.
• Der er bestilt ekstra rengøring på alle skolens matrikler i forhold til de mange kontaktflader.
• Eleverne opfordres til at gå udenfor i pauserne, og nogle afdelinger har indført forskudte pauser.
• Skolen har stillet visir og mundbind til rådighed for underviserne.
• Skolen har nedsat en taskforce til opfølgning på anbefalinger fra myndighederne med henblik på
opdatering af skolens handleplaner og instrukser i forhold til forebyggelse af smittespredning samt
håndtering ved smittetilfælde
SOSU FVH overgår til UDDATA pr. 18. september. Således lukkes Elevplan ned pr. 31. december –
praksis kan dog allerede nu anvende praktikpladsen.dk til samme formål.
Fra ansættende myndigheder:
COVID-19 fylder også fortsat hos både Fredericia og Vejle Kommune, således informeres eleverne forud
for praktikken om forhåndsregler i forhold til COVID-19.
I Vejle Kommune afholder Mette Kim Bjerre fælles informationsmøde for elever og vejledere den 16.
september.
Fra FOA:
Også hos FOA arbejdes der ud fra en hverdag med COVID-19, således er skolebesøg sat lidt på stand-by.

Pkt. 10: Eventuelt
Online møder på Microsoft Teams har fungeret godt, så der opfordres til, at flere møder afvikles online.
Anne Bak Larsen tager opfordringen til efterretning under hensyntagen til punkterne på dagsordenen.

Pkt. 11: Punkter til næste møde
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