LUU PAU
Dato: Torsdag den 3. december 2020 kl.9-11
Sted: Microsoft Teams
Mødedeltagere:
Anette Junker Hansen (SOSU FVH), Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Henning Troelsen (3F), Lisbet Sørensen
(SOSU FVH), Lone Rasmussen (FOA), Mette Kim Bjerre (Vejle Kommune), Peter Søegaard (SOSU FVH),
Stinne Høy Sørensen (SOSU FVH) og Tor Reinert (Fredericia Kommune)
Afbud:
Frida Lillelund Jacobsen (elev) og Rebekka Blond (elev)

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden v/ Anne Bak Larsen
Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 2

Status på optag på GF2

Ansvarlig for punktet

Anne Bak Larsen og Stinne Høy Sørensen

Varighed for punktet

5 min.

Sagsfremstilling

Der er optaget hhv. 27 på GF2 i Horsens og 54 på GF2 i Fredericia. Det vil sige,
at vi har optaget de elever, vi skal, og at der er rigeligt med elever til at
opstarte hovedforløb i Fredericia til august.

Indstilling

Skolen har pt. elever stående på venteliste til GF2-holdene til januar, og det er
et stærkt felt af ansøgere.
Punktet er til orientering.

Bilag

1

Konklusion

Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 3

Status på hovedforløbet

Ansvarlig for punktet

Skole og praksis

Varighed for punktet

5 min.

Sagsfremstilling

I Fredericia Kommune går det godt i det store hele – der er blot en enkelt elev,
der har sagt op i prøvetiden, da den pågældende elev ikke kan få en
fuldtidsstilling til at hænge sammen.

Også i Vejle Kommune går det godt – der er blot en enkelt elev, som pt. er i
praktik og skal starte en ny skoleperiode på mandag, der frafalder
uddannelsen af personlige årsager.

Indstilling

Skolen oplever ligeledes, at det går godt – der er en enkelt elev, som har
hængt i bremsen, men det går fremad igen.
Punktet er til orientering.

Bilag
Konklusion

Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 4

Orientering vedr. praktikpladsopsøgende arbejde i Fredericia Kommune

Ansvarlig for punktet

Tor Reinert og Lisbet Sørensen

Varighed for punktet

10 min.

Sagsfremstilling

Ved tidligere LUU-møde i 2020 blev det praktikpladsopsøgende arbejde
diskuteret. Det blev besluttet, at Tor Reinert fra Fredericia Kommune og Lisbet
Sørensen fra skolen skulle lave en plan med henblik på at finde nye
praktiksteder til PAU- elever.
Dette er en status på, hvad der er aftalt indtil nu i forhold til det
praktikpladsopsøgende arbejde i Fredericia kommune.
Lisbet Sørensen og Tor Reinert har i første omgang fået bemyndigelse til at
lave praktikpladsopsøgende arbejde i Fredericia Kommune, men det har
grundet corona-situationen ikke været muligt at lave praktikpladsopsøgende
arbejde. Dette arbejde er derfor udskudt til foråret.
Tor Reinert skal overtage koordineringen af specialområdet i Fredericia
Kommune, hvilket giver mulighed for at undersøge mulighederne for
praktikpladser indenfor området.
Lisbet Sørensen og Tor Reinert ønsker at få besked, såfremt medlemmerne af
LUU PAU bliver gjort bekendte med mulige praktiksteder.

Indstilling

Til orientering henstiller FEVU (det tidligere PASS og EPOS) til, at der er
uddannede praktikvejledere på praktikstederne.
Punktet er til orientering.

Bilag
Konklusion
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Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 5

Gensidig orientering

Ansvarlig for punktet

Alle

Varighed for punktet

45 min.

Sagsfremstilling

LUU giver hinanden en gensidig orientering.
Fra skolen:
1. Revision af uddannelsesbogen:
Arbejdet med revision af uddannelsesbogen til PAU er blevet forsinket, men
skolen er i samarbejde med praksis godt i gang med arbejdet med at revidere
uddannelsesbogen til SOSU-uddannelserne – og dette arbejde kan overføres
til PAU-området.
På SOSU-området har styregruppen fået mandat til at slanke
uddannelsesbogen, da den med årene er blevet for omfangsrig og dermed
uoverskuelig, og til at arbejde med den udfordring, det er, at praktikvejlederne
ikke har adgang til uddannelsesbogen. I arbejdet med revisionen af
uddannelsesbogen ligger der også et ønske om at kigge på
overgangsaktiviteter fra skole til praktik i samarbejde med kommunerne med
henblik på at understøtte elevernes gennemførelse af uddannelsen.
Mette Kim Bjerre og hendes medarbejder Dorte Danielsen har meldt sig til at
deltage i arbejdet med at revidere uddannelsesbogen til PAU, og Tor Reinert
er også meget velkommen til at deltage i arbejdet. Der er god tid til at revidere
uddannelsesbogen til PAU, da der først udbydes et nyt hovedforløb til
sommer.
2. UDDATA:
Overgangen fra Elevplan og EASY til UDDATA er gået godt – skolen har dog
udfordringer i forhold til at udtrække data, da UDDATA ikke tilbyder de samme
muligheder som EASY.
Praksis skal fremadrettet anvende Praktikpladsen.dk i stedet for Elevplan bl.a.
for se fravær. Skolen fremsender gerne vejledninger til Praktikpladsen.dk, hvis
der er behov herfor.
3. COVID-19:
Skolen har haft enkelte smittetilfælde, hvor enkelte elever eller hele klassen er
blevet hjemsendt med henblik på nødundervisning, og har derfor fået
oparbejdet en erfaring med processen, herunder at sende breve til eleverne
med information om, hvornår de skal testes m.v.
Det er en udfordring med hybrid undervisning i de tilfælde, enkelte elever er
blevet hjemsendt med henblik på nødundervisning, da underviserne på én
gang skal forestå den fysiske undervisning i klassen og online undervisning for
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de(n) hjemsendte elev(er). Skolen har indkøbt Eagle Eye kameraer til formålet,
og det afhjælper situationen, om end det ikke er optimalt.
Elever, som er hjemsendte, registreres som fremmødte, hvis de deltager i
undervisningen online. Såfremt den enkelte elev vurdere, at han/hun er for
dårlig til at deltage i undervisningen online, registreres eleven som
fraværende.
Der ses en lille stigning i fraværet som helhed, da eleverne skal blive hjemme,
hvis de har symptomer, som kan give mistanke om COVID-19. Praksis vil gerne
orienteres, hvis der skal følges ekstra op på de pågældende elever i
praktikken.
Skolen har nedsat en corona taskforce mhp. at opdatere skolens
handlingsplan, instrukser og hjemmeside vedrørende skolens håndtering af
COVID-19 i forhold til anbefalinger, retningslinje m.v. fra myndighederne.
Indførelsen af mundbind eller visir er gået uden problemer – dog kan det være
svært for eleverne at håndholde kravet om at bære mundbind eller visir på
skolens fællesarealer, hvorfor skolen er i gang med at udarbejde
informationsmateriale til skolens fællesarealer.
4. 1. maj og Grundlovsdag:
På skolen er 1. maj og Grundlovs dag ½ fridage, dvs. at der er undervisning til
kl.12 begge dage. Der har dog længe været et ønske at konvertere dette til 1
hel fridag Grundlovsdag. FOA, Fredericia Kommune og Vejle Kommune
bifalder forslaget.
5. Efteruddannelse af praktikvejledere:
Tor Reinert, Stinne Høy Sørensen, Inge Lerbech Pedersen og Anette Junker
Hansen har afholdt møde vedrørende efteruddannelse af praktikvejledere. Der
er i Fredericia Kommune behov for efteruddannelse af praktikvejledere samt
en dialog herom, men Tor Reinert har pt. ikke mulighed for at tage ud til
praktikstederne grundet corona-situationen, da det ikke er et presserende
anliggende. Tor Reinert ser ikke et 11-dages kursusforløb som en mulighed –
snarere et 3-dages forløb eller på timebasis. Tor Reinert kontakter selv Inge
Lerbech Pedersen med henblik på en aftale, når det bliver aktuelt.

Indstilling
Bilag
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Fra FOA og 3F:
Der er mange ufaglærte indenfor området, som har behov for efter- og
videreuddannelse. Denne personalegruppe bør henvises til skolen med henblik
på en realkompetencevurdering (RKV) – og skolen kigger gerne på muligheden
for at udbyde et uddannelsesforløb, hvis skolen sammen med FOA, 3F og
ansættende myndighed kan finde tilstrækkeligt med elever til det, eller hvis
uddannelsesforløbet kan kombineres med de ordinære forløb.
Punktet er til orientering.

Konklusion

Orienteringen tages til efterretning.
Endvidere sørger Anne Bak Larsen for, at det vedtagne forslag om at gøre
Grundlovsdag til 1 hel fridag tilføjes i turnusplanen.

Pkt. 6

Eventuelt

Forslag til mødedatoer i 2021:
Tirsdag den 23/2 kl.9-11 i Fredericia
Torsdag den 20/5 kl.9-11 i Fredericia
Torsdag den 2/9 kl.9-11 i Fredericia
Mandag den 13/12 kl.9-11 i Fredericia
Lone Rasmussen kan muligvis ikke deltage den 2/9, men der er enighed om, at Mai Ly Nguyen indkalder til
LUU møder i 2021 jf. ovenstående forslag.

Referent: Mai Ly Nguyen
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