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Møde LUU PAU 
Dato: 24. maj 2018. kl. 13:00 – 15:00  
Sted: Social- og Sundhedsskolen i Vejle – lokale 104 
 
Mødedeltagere: Birgitte Rud, Grethe Buch, Mette Kim Bjerre, Peter Søegaard, Pia Ranck, Ulla Reimer og 
Rikke Fisker Christensen 
 
Afbud: Lone Rasmussen, Lisbet Sørensen og Henning Troelsen 
 
Øvrige deltagere: Steen Kjeldsen  
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendes med beslutning om udskydelse af pkt. 9 til næste møde. 
 
Pkt. 2 Præsentation af skolens regnskab 2017 og budget 2018 v. Steen Kjeldsen 
 
I 2017 havde skolen budgetteret med et lille underskud. Dette blev vendt til et lille overskud, da der blev 
oprettet flere GF2-hold i januar end beregnet. Regnskabet viser, at en relativt større del af skolens 
udgifter bliver brugt på elevrettede aktiviteter. Der forventes et lille minus på budgettet i 2018 pga. 
omprioriteringsbidraget.  
 
De seneste år har skolen oplevet en lille nedgang i elever pga. lave dimensioneringstal på 
hovedforløbene, adgangsbegrænsning på GF2 PAU og efterdønninger fra reformen i 2015. Der forventes 
en fremgang i dimensioneringen fra 2019, men det vil højst sandsynligt være på SOSU-området. 
Fra 2013 til 2016 har skolen oplevet en halvering af PAU-elever (samlet for grund- og hovedforløb). 

 
Pkt. 3 Drøftelse af mulig udvidelse af LUU PAU – to elevrepræsentanter v. Grethe Buch 
 
På sidste møde blev det drøftet, at det kunne være en mulighed at udvide LUU med to 
elevrepræsentanter i stedet for en, da der tidligere har været begrænset fremmøde fra eleverne.   
 
Elevrådene har valgt en ny elevrepræsentant til LUU PAU. LUU beslutter, at elevrådene kan vælge en 
elevrepræsentant mere, da de to elever dermed kan følges ad til møderne og sammen repræsentere 
eleverne.  
Rikke tager kontakt til skolens elevrådsansvarlige medarbejder i forhold til valg af endnu en elev.       
 
Pkt. 4 Status på ansættelse til PAU hovedforløb august 2018 v. Mette Kim Bjerre og Birgitte Rud 
 
Fredericia Kommune har ansat 12 elever. De fleste kommer fra det nuværende GF2, to elever er fra 
sidste grundforløb.  
Vejle Kommune har ansat 15 elever. De fleste kommer fra det nuværende GF2.  
 
Pkt. 5 Opfølgning på koncept for VFU på GF2 PAU v. Grethe Buch, Mette Kim Bjerre og Birgitte Rud 
 
Undervisernes tilbagemelding har været, at VFU gav rigtig god mening for eleverne.  
 
Der har været lidt misforståelser i forhold til, hvornår eleverne skulle i VFU, hvilket skabte lidt forvirring i 
Fredericia Kommune. Endvidere har kommunen ikke mulighed for at stille med ledelsesrepræsentanter, 
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derfor vil det være Birgitte, som introducerer eleverne til institutionerne. Kommunen vil gerne have 
navne på eleverne tidligere, da der skal indhentes børneattester. Det opleves stadig, at ikke alle elever 
er helt klædt på til dagen.  
 
Vejle Kommune har oplevet en forbedring i forhold til tidligere VFU, og langt de fleste elever vidste godt, 
hvad de skulle arbejde med. Lederne vil gerne have elevernes opgave tilsendt inden introduktionen. På 
den måde kan lederne have fokus på at præsentere deres institution og ikke nødvendigvis deltage i 
introduktionen til opgaven for eleverne. 
Vejle Kommune ønsker, at det er vigtigt, der er struktur på mødet. 
  
Det kan overvejes, om det skal være praktikvejledere i stedet for ledere, som deltager på mødet på 
skolen sammen med eleverne.  
 
Det besluttes, at konceptet afprøves igen på næste GF2 PAU (foråret 2019), hvorefter det evalueres.  
Ved start på uddannelsen kan de konkrete datoer for VFU skemalægges, der regnes med midten af april 
2019. 
 
Pkt. 6 Udbud af valgfri uddannelsesspecifikke fag på PAU hovedforløb august 2018 og frem v. Grethe 
Buch 
 
På PAU er der i uddannelsesordningen beskrevet mange valgfri uddannelsesspecifikke fag, hvoraf 
eleverne skal gennemføre fag svarende til tre uger. På grund af den lille holdstørrelse er det ikke muligt 
at oprette alle fag.   
 
Der oprettes to grupper med fag svarende til tre ugers varighed, hvoraf den enkelte klasser vælger, 
hvilken gruppe af fag, som de gerne vil have på deres uddannelse.  
 
I skoleperiode 1 og 2 har eleverne følgende valgfri uddannelsesspecifikke fag som påbygning 

 Naturen som pædagogisk læringsrum (avanceret niveau) – 1 uges varighed 

 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer (avanceret niveau) – 1 uges varighed 

 Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis (avanceret niveau) – 2 ugers varighed 
 
LUU beslutter følgende to pakker, som den enkelte klasse kan vælge mellem på skoleperiode 3. Den 
pakke som flest elever vælger gennemføres.   
 
Pakke 1: 

 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer (ekspert niveau) – 1 uges varighed 

 Naturen som pædagogisk læringsrum (ekspert niveau) – 1 uges varighed 

 Læring og udvikling hos små børn (avanceret niveau) – 1 uges varighed 
 
Pakke 2: 

 Understøttende undervisning (avanceret niveau) – 1 uges varighed 

 Specialepædagogiske metoder (avanceret niveau) – 2 ugers varighed 
 
Dette træder i kraft fra med virkning fra PAU1708.  
 
 
 



 
 

3 
 
 

Pkt. 7 Invitation til PASS dialogmøder v. Grethe Buch 
 
PASS afholder dialogmøder for LUU-medlemmer i juni måned. I den forbindelse har LUU mulighed for at 
fremsende punkter til dagsorden. PASS har ikke, som lovet, fremsendt et foreløbigt program i starten af 
maj. LUU har ikke punkter, som skal indsendes til dagsorden.  
 
Skolen anbefaler at LUU-medlemmerne deltager på dialogmødet, da de tidligere møder har været 
meget udbytterige. Mødet for Region Syddanmark afholdes i Odense.   
 
Pkt. 8 Praktikpladsopsøgende arbejde og praktikpladsen.dk v. Rikke Fisker Christensen 
 
Skole og praksis skal samarbejde omkring det praktikpladsopsøgende arbejde og vejledning af elever i forhold 
til ansøgning til hovedforløbet. Ansvarsfordelingen i forhold til dette er ikke ændret, hvorfor det tidligere 
godkendte dokument ”strategi og organisering af det praktikpladssøgende arbejde” fortsat er gældende.  
 
Med baggrund i strategien har skolen udarbejdet et årshjul for det praktikpladsopsøgende arbejde på 
PAU-området. LUU godkender årshjulet. 
 
Der er nye AUB-regler, som trådte i kraft den 1/1 2018, hvor skolen blandt andet er forpligtet til at få 
elever på GF2 uden uddannelsesaftale oprettet på praktikpladsen.dk i de sidste 8 uger af GF2. Dette kan 
medføre, at datoerne i optagedokumentet for PAU ændres. Lisbet Sørensen giver besked til de 
ansættende myndigheder om dette.  
 
Både Vejle Kommune og Fredericia Kommune opretter praktikpladser på praktikpladsen.dk. 
 
Mette spørger til, hvordan private og selvejende institutioner godkendes som praktiksteder. Skolen 
henviser til Lisbet Sørensen, som kan vejlede i forhold til dette.  
 
Pkt. 9 Præsentation af trepartsaftalens krav og muligheder v. Pia Ranck 
 
Punktet udskydes til næste møde. 
 
Pkt. 10 Nyt fra EVI v. Pia Ranck 
 
Ingen bemærkninger.  
 
Pkt. 11 Gensidig orientering 

 Fra skolen 
1. juni starter ny afdelingsleder i Fredericia – Margot Skyum-Jensen, som tidligere har været 
leder på sprogskolen i Vejle. Margot får ansvar for PAU.  
 
Det pædagogiske læringsmiljø fra skolen i Vejle flyttes til Fredericia, og alle PAU-undervisere fra 
Vejle flytter med til Fredericia. 
  
Underviserne oplever stor tilstedeværelse fra eleverne. PAU1708 er netop gået ud i praktik. 
PAU1608 er netop kommet tilbage på skolen, hvor de skal til prøve i uddannelsesspecifikt fag 
og afsluttende prøve. Derefter har eleverne 3 mdr. praktik. Efter praktikken afholdes der 
dimission for eleverne på skolen i Vejle.   
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 Fra ansættende myndigheder 
Fredericia Kommune beretter, at det har været nogle gode elever, som de har haft til samtale 
til hovedforløbet.  
Kommunerne er opmærksomme på, at vejlederne ikke altid er gearet til at vejlede PAU-
eleverne, da der kan gå længe mellem, at de har elever på institutionerne.   
 

 Fra FOA og 3F 
Ingen repræsentanter tilstede. 
 

 Fra eleverne 
Ingen elevrepræsentant tilstede.  
 

Pkt. 12 Punkter til næste møde 

 Opstart af nyt PAU-hold 

 Opfølgning på dialogmøde med PASS 

 Præsentation af trepartsaftalens krav og muligheder 

 Præsentation af tal fra handlingsplan eks. gennemførelse på PAU (et af de kommende møder) 
 

Pkt. 13 Eventuelt 
 
LUP for PAU 2018 og GF1 august 2018 sendes til godkendelse på mail, da de nye bekendtgørelser endnu ikke 
er udstedt.  


