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Møde LUU PAU 
Dato: 9. marts 2018. kl. 9:00 – 11:00  
Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia – lokale 310 
 
Mødedeltagere: Annie Hansen, Grethe Buch, Lone Rasmussen, Mette Kim Bjerre, Peter Søegaard, Pia 
Ranck og Rikke Fisker Christensen 
 
Afbud: Henning Troelsen og Ulla Reimer 
 
Fraværende: Nadja Pedersen 
 
Øvrige deltagere:  Lisbet Sørensen (pkt. 4) 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 2 Konstituering af LUU PAU 

 Valg af formand  

 Valg af næstformand 

 Godkendelse af forretningsorden 
 
Lone Rasmussen vælges som formand. 
Mette Kim Bjerre vælges som næstformand. 
 
Der er lavet få justeringer i forretningsordenen på baggrund af bekendtgørelsesændringer. LUU 
godkender forretningsordenen. 
 
Birgitte Rud fra Fredericia Kommune erstatter Annie Hansen i LUU PAU fremadrettet. 

 
Pkt. 3 Orientering om varsling af strejke for skolens undervisere samt første drøftelse af mulige løsninger 
v. Grethe Buch  
 
Strejke er endnu ikke en realitet, det afhænger af forhandlingerne. Der er varslet strejke for skolens 
undervisere. Det vides endnu ikke, hvem der potentielt kan blive ramt af lockout. 
 
Der vil være undervisere på skolen, som ikke er berørt af strejken. Derfor ser det ud til, at det vil være 
muligt at gennemføre undervisning for PAU 1608, som kommer ind på skole d. 7. maj. Det er vigtigt, at 
eleverne forberedes til deres afsluttende prøve. 
 
PAU 1708 kan muligvis rammes af strejken i forhold til undervisning, da de er inde på skolen allerede nu. 
Derfor kan der arbejdes med virksomhedsforlagt undervisning de første 14 dage af en strejkeperiode. 
Hvis strejken går udover 14 dage, Kan en reel praktik komme i betragtning, hvor der bliver behov for 
ændring af turnusplan.  
 
Erfaringerne fra sidste lockout er, at det kan være fordelagtigt for eleverne at komme i 
virksomhedsforlagt undervisning et sted, hvor de skal være i en kommende praktik. Det vides endnu 
ikke, hvordan institutionerne bliver ramt af en lockout.  
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Det besluttes, at der arbejdes efter ovenstående plan, og der holdes løbende dialog mellem ansættende 
myndigheder og skolen. 
 
GF2 PAU har undervisning på skolen under en evt. strejke eller lockout.   
 
Pkt. 4 Status på PAU-udviklingsarbejde mellem skole og praktik v. Annie Hansen og Lisbet Sørensen 
 
Efter sidste møde i LUU PAU blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skole og praktik. 
Arbejdsgruppen har arbejdet med virksomhedsforlagt undervisning på GF2, tematisering af praktikmål, 
refleksionsmodel og rettelse af dokument om helhedsevaluering. 
 
Der er lavet et dokument med tematisering af praktikmål ud fra fire temaer, som praktikstederne kan arbejde med i 
forbindelse med vejledningen af eleverne. Det er relevant at arbejde med alle temaer i alle praktikperioder.  
Det er ude på praktikstederne, at der skal laves og beskrives læringsaktiviteter.  
Der laves et skema, hvor der står temanavn, tilhørerende praktikmål og en tom kolonne, hvor praksis kan skrive 
læringsaktiviteter. Temaerne indskrives i LUP’en fra PAU 1808. 
LUU opfordrer til, at praktikstederne arbejder med de tematiserede praktikmål. 
 
Arbejdsgruppen påpeger, at praktikmål 8, ligger på højt niveau i første praktik. LUU beslutter, at målet skal være på 
rutineret niveau i praktik 1 og avanceret niveau i praktik 2. Dette træder i kraft fra PAU 1808.  
 
Dokumentet om helhedsevaluering er tilrettet i forhold til nye bekendtgørelsesændringer, der er ikke ændret i 
indhold. LUU godkender dokumentet.  
Dokumentet kan findes på skolens hjemmeside under ”praktiksamarbejde”. 
 
Refleksionsmodellen er inspiration fra SOSU-uddannelsen, og er relevant, da eleverne arbejder med egne læringsmål 
både i relation til skole og praktik. Eleverne introduceres for modellen allerede på GF2 PAU. Modellen bygger på 
Vibe Aarkrogs teori om refleksion. 
Modellen kommer i uddannelsesbogen fra PAU 1808. Derudover lægges materialerne på skolens hjemmeside under 
”praktiksamarbejde”. 
Skolen vurderer, hvornår PAU 1708 skal introduceres for refleksionsmodellen (skoleperiode 1b eller 2). Herefter 
giver skolen besked til praksis.   
LUU godkender refleksionsmodellen som arbejdsværktøj for PAU-eleverne. 
 
Der er lavet en revideret model for VFU på GF2 PAU, og eleverne kommer ud til praktikken i maj 2018. Efter 
gennemførelse følges der op på konceptet for VFU til sommer.  
LUU godkender det nye materiale.  

 
Pkt. 5 Status på planlægning af temaeftermiddage for praktikvejledere v. Mette 
Kim Bjerre og Annie Hansen 
 
På sidste møde blev det drøftet, at det ikke har været muligt at oprette temaeftermiddage for 
praktikvejledere pga. for få tilmeldinger. På den baggrund ville de ansættende myndigheder undersøge i 
det kommunale bagland, hvorvidt det vil være muligt at sende vejlederne afsted på et senere tidspunkt. 
 
Både Vejle og Fredericia vil bakke op om, at der laves en temaeftermiddag, hvor praktikvejlederne kan 
præsenteres for alle de nye materialer, som der skal arbejdes med.  
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Der planlægges med en temaeftermiddag i Fredericia slut august – start september. Lisbet tager initiativ 
til, at der findes en dato, hvor uddannelseskoordinatorer fra Fredericia og Vejle også kan deltage.   
  
Pkt. 6 Fastlæggelse af LUP for GF2 PAU v. Rikke Fisker Christensen  
 
Med baggrund i ny EUD-bekendtgørelse samt øvrige justeringer af uddannelsesforløbene er der 
udarbejdet ny LUP for 2018. 
Der er lavet følgende ændringer:  

 Opdatering af bekendtgørelseshenvisninger 

 Udbudssted ændret til Fredericia s. 5 

 Læringsaktiviteter i undervisningstemaer s. 8-16 

 Beskrivelse af ny uddannelsesplan for førstehjælpsundervisning s. 17-18 

 Virksomhedsforlagt undervisning s. 18 

 Nye væsentlige mål for prøven i engelsk s. 20-21 
 
LUU bakker op om ændringerne og fastlægger LUP’en. 
 
Pkt. 7 Nyt fra EVI v. Grethe Buch 
 
AMU-aktiviteten har haft en lille stigning i 2017 og det ses også i 1. halvår 2018. 
 
I Trepartsaftalen har man besluttet at øge VEU-godtgørelsen til 100 % af højeste dagpengesats, 
svarende til 4.300 kr. pr. uge (860 kr. pr. dag). Gældende fra 1. januar 2018. 
Som motivation for at deltage i voksen- efter- og videreuddannelse er der også som en del af 
Trepartsaftalen frigivet en pulje på 100 millioner fra 2018-2021. Arbejdsmarkedets parter kan søge 
puljen. 
 
I Uge 11 afsluttes et 3 ugers forløb for Vejle kommune, kurserne har været: 

 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud 

 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 

 Leg med sprog/ Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger. 
 
Der er lige startet et 15 dages forløb for omsorgsmedhjælpere fra Bramdrupdam, kurset ” Arbejdet som 
omsorgsmedhjælper” 
 
Nyt udviklet AMU kursus: ”Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde” varighed 3 dage. 
 
Deltageren kan anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med 
børn, unge og voksne. Herunder kan deltageren:  
med henblik på at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt. Understøtte udvikling og agere 
hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren, på baggrund af kendskab til de 
sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd barnet/den 
unge/borgeren udviser. Bidrage til at kvalificere og udvikle en mentaliserende tilgang i egen og fælles 
praksis, med afsæt i arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning. 
Anvende sin forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med barnet/den unge/den 
voksne, og i samspillet med øvrige samarbejdspartnere. 
 
LUU ønsker, at kravene og mulighederne i trepartsaftalerne uddybes på næste møde.  



 
 

4 
 
 

 
Pkt. 8 Gensidig orientering 

 Fra skolen 
Der er på skolen lavet en organisationsændring på baggrund af, at Thomas Thomsen er gået på 
pension. Det er valgt, at Thomas’ stilling ikke genbesættes. Grethe er skolens eneste 
uddannelseschef og har, udover egne opgaver, overtaget arbejdet med optag og fastholdelse 
(herunder LUU). Hanne Helleshøj overtager opgaverne med rekruttering.  
Afdelingslederfunktionerne er vedholdt, dog med en lille ændring. Pia Ranck har ansvar for før-
eud samt efter- og videreuddannelse, Dorte Gram er ansvarlig for Fredericia afdelingen – her er 
PAU fremadrettet, Lissy Bekker er ansvarlig for Kolding og Vejle. Der er ingen ændring i 
Horsens. 
Fra august ligger PAU-undervisningen for alle hold i Fredericia. 
 
Skolen er blevet videnscenter for velfærdsteknologi i Vestdanmark sammen med SOSU Fyn og 
SOSU Nord med fokus på velfærdsteknologi, simulation og innovation/undervisningsteknologi. 
Der er ansat en videnscenterleder, René Martin Larsen, som har overordnet ansvar. Tanja Holm 
og Thomas Eggersen er lokale tovholdere på SOSU FVH. 
Der holdes officiel åbning d. 12. april på Sundhedshuset i Fredericia.  
 
Underviserne oplever elever som er meget motiverede og læringsparate både på PAU 1708 og i 
de to klasser på GF2 PAU. LUU imødekommer den positive udvikling.    
 

 Fra ansættende myndigheder 
Vejle kommune er klar til at gå i gang med ny ansættelsesrunde for PAU til august 2018. 
 
Birgitte Rud overtager Annies stilling i Fredericia. 
Der er endvidere ansat en ny praktikpladskoordinator i kommunen, som skal finde nye 
praktikpladser til elever og studerende.  
Fra 1. april åbner Headspace i Fredericia.  
 

 Fra FOA og 3F 
FOA har haft lønforhandlinger med Fredericia Kommune, hvor det er drøftet, at pædagogmedhjælpere 
fra kommunen kan komme på PAU-uddannelsen for at få en pædagogisk uddannelse. 
Lone Rasmussen indtræder også i skolens bestyrelse.  
 

 Fra eleverne 
Ingen elevrepræsentant til stede.  

 
Pkt. 9 Punkter til næste møde 

 Præsentation af handlingsplan for øget gennemførsel 

 Drøftelse af ansættelse på GF2 PAU 

 Status ansættelser på PAU hovedforløb 

 Skolens regnskab 2017 

 Praktikpladsopsøgende arbejde og årshjul 

 Uddybning af mulighederne for midler fra trepartsaftalen 

 Drøftelse - kan udvalget udvides med to elevrepræsentanter 
 

Pkt. 10 Eventuelt 
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Skolen takker Annie for samarbejdet og indsatsen i LUU.  


