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Møde LUU PAU 
Dato: 20. november 2018. kl. 9:00 – 11:00  
Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia – lokale 310 
 
Mødedeltagere: Birgitte Rud, Grethe Buch, Helle Mølgaard Nielsen, Mathias Nielsen, Mette Kim Bjerre, Peter 
Søegaard, Rikke Fisker Christensen og Vicky Asmussen  
 
Afbud: Lone Rasmussen, Mette Poulsen, Henning Troelsen og Pia Ranck 
 
Øvrige deltagere: Marlene Troldtoft og Lisbet Sørensen 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
Dagorden godkendt uden bemærkninger.  
 
Pkt. 2 SPS i praktikken v. Marlene Troldtoft og Grethe Buch 
 
Det er muligt at søge midler til at understøtte elever med diagnoser. Tidligere er midlerne/timerne blevet brugt i 
skoleperioderne, men timerne kan også anvendes i praktikken, og praktikken kan få refunderet (økonomisk) de 
timer, som de bruger på SPS. 
 
SPS søges ved styrelsen for undervisning og kvalitet. Marlene er ansvarlig for at få søgt støtte hjem til alle elever 
på SOSU-skolen. Studiestøttetimerne varetages af et SPS-korps bestående af undervisere på skolen. Udover 
støtte på skolen, kan der være elever, som også har behov for støtten i praktikken.  
 
Hver elev med SPS-støtte har en fast SPS-lærer, som støtter eleven i skoleperioderne. Det er i et samarbejde 
mellem eleven og SPS-læreren, at det bliver klart, om en elev også kan have godt af støtte i praktikken. SPS-
læreren beskriver elevens støttebehov i uddannelsesbogen.  
Skolen tager kontakt til uddannelseskoordinatoren i kommunen i forhold til en drøftelse af, om kommunen kan 
varetage opgaven med at vejlede i elevens praktikperiode. Det er ikke et krav til kommunen at varetage SPS-
støtte.  
 
Endelig skal praktikvejlederne beskrive SPS-vejledningen for at kunne få refusion for støtten. Dette udfyldes i et 
standard indberetningsskema. 
 
Uddannelseskoordinatorerne har brug for at se den beskrivelse, som ligger i uddannelsesbogen for at kunne 
vejlede praktikvejlederne. Dette tager skolen med tilbage og arbejder på en løsning.     
 
Der spørges til, hvordan praktikken skal forholde sig til elever, som kunne have behov for støtte, men ikke selv 
ønsker at få støtte. Det er elevens ret at søge om støtte, men ansættende myndighed eller skolen kan ikke 
kræve, at eleven skal søge støtte, hvis vedkommende ikke har lyst.  
Der kan kun søges støtte til elever med diagnoser.  
 
Der findes et suppleringskursus for praktikvejledere, hvor der kan sættes fokus på vejledning af elever med brug 
for støtte. Dette kan oprettes, hvis kommunerne har interesse og deltagere.  
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Pkt. 3 EUV 1 ansøgere på PAU v. Mette Kim Bjerre og Birgitte Rud 
 
Vejle Kommune har endnu ikke haft mulighed for at drøfte, hvor mange mulige EUV1-elever de har i kommunen. 
Dette drøftes på et kommende ledermøde. Skolen kan være behjælpelig med at udarbejde forskellige modeller 
for, hvordan forløb for EUV1-elever kan se ud, og Lisbet Sørensen vil kunne deltage på et ledermøde, hvis der er 
behov.  
 
Fredericia Kommune sender 2-3 EUV1-elever til Kolding (UC Syddanmark) årligt. Det kunne være en overvejelse, 
at EUV1-eleverne følger skoleperioderne på det ordinære hold i Fredericia, og arbejder i de mellemliggende 
perioder, hvor de andre elever er i praktik.     
 
Hver kommune sender 2-3 EUV1-elever afsted på uddannelse årligt.  
 
Punktet drøftes videre på næste møde. 
 
Pkt. 4 Drøftelse af emne for temadag for praktikvejledere i foråret 2019 v. Lisbet Sørensen 
 
På sidste møde blev det besluttet, at der skal afholdes ny temadag for praktikvejledere i foråret. Det besluttes, at 
dagen afholdes som en temaeftermiddag i slutningen af marts 2019. 
Der gives opbakning til, at indholdet er det samme som sidst med justering i forhold til de nye bekendtgørelser.  
  
Pkt. 5 Fastlæggelse af LUP for GF2 PAU 2019 v. Rikke Fisker Christensen 
 
Der er lavet følgende ændringer i forhold til LUP’en for GF2 PAU 2018: 

 GF2 PAU EUX er slettet, da skolen ikke udbyder uddannelsen i øjeblikket 

 Justering af bekendtgørelseshenvisninger pga. ny lovgivning 

 Justering er overgangsordning s. 5 

 Justering af undervisningsbeskrivelser tema 2 s. 10-12 og tema 4 s. 15-17 

 Uddybende beskrivelse af virksomhedsforlagt undervisning s. 20 

 Indsat bedømmelseskriterier for dansk s. 23 

 Indsat bedømmelseskriterier for engelsk s. 24-25 
 
Der spørges til, om eleverne efterspørger GF2 PAU EUX. På nuværende tidspunkt er der ikke elever, som 
efterspørger muligheden, da skolens uddannelsesvejledere gør det tydeligt, at vi i øjeblikket ikke udbyder GF2 PAU 
EUX. Hvis dimensioneringen øges, er det et ønske fra skolen at oprette EUX i fremtiden. EUX på PAU er generelt en 
meget lille uddannelse på landsplan pga. lavt elevtal på PAU. 
 
LUU fastlægger LUP’en. Den kan findes på skolens hjemmeside.  
 
Pkt. 6 Orientering om ny bekendtgørelse og uddannelsesordning for PAU fra 1. januar 2019 v. Grethe Buch 
 
Der er udstedt ny bekendtgørelse og uddannelsesordning for PAU. 
Der er følgende ændringer på hovedforløbet:  
 
Beståkrav i dansk og samfundsfag – ikke beståkrav i engelsk. Dette er gældende med tilbagevirkende kraft til 
PAU1808. 
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Justering af følgende praktikmål: 2, 4, 6 og 11 
 
Justerede mål i følgende fag: 

 Pædagogik 

 Psykologi i den pædagogiske praksis 

 Bevægelse og idræt (avanceret og ekspert) 

 Natur og udeliv (avanceret og ekspert) 

 Kulturelle udtryksformer og aktiviteter (avanceret og ekspert) 

 Det pædagogiske måltid og sundhed (avanceret og ekspert)  

 Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små børn  

Der er udviklet et nyt valgfrit uddannelsesspecifikt fag: Børn i udsatte positioner i dagtilbud (1 uge)  
  
På SOSU FVH vil det være gældende fra PAU august 2019. Skolen skal i foråret 2019 arbejde med, hvad det 
betyder i forhold til uddannelsens temaer og indhold i uddannelsen i skoleperioderne med henblik på en 
justering.  
 
På et af de kommende LUU-møder skal det drøftes, om det nye valgfri uddannelsesspecifikke fag (børn i udsatte 
positioner i dagtilbud), skal være en del af pakkerne med valgfri uddannelsesspecifikke fag og evt. udskiftes med et 
andet fag. 
 
Pkt. 7 Nyt fra EVI  
 
Punktet blev ikke drøftet. 
 
Pkt. 8 Gensidig orientering 

 Fra skolen 
Vicky Asmussen overtager sekretærfunktionen for LUU fra 2019, da Rikke stopper på SOSU pga. nyt job.  
Grethe har valgt at gå på efterløn og stopper i midten af januar.  
 
Skolen har optaget 61 GF2 PAU-elever til januar, der var lige omkring 100 ansøgere. Kvoten på GF2 er 
øget fra 40 i 2018 til 61 elever i 2019.  
Skolen har fået en henvendelse fra Kolding kommune, at de forventer at optage 6 elever på 
hovedforløbet i 2019. Endvidere skal skolen holde møde med Kolding Kommune i forhold til VFU på GF2 
for at fordele eleverne mellem Fredericia, Vejle og Kolding Kommune.   
 
PAU1708 er i øjeblikket på skole og forløbet kører rigtig godt.  
 

 Fra ansættende myndigheder 
Fredericia kommune oplever ikke frafald på uddannelsen, hvorimod Vejle kommune er overrasket over 
frafaldet på uddannelsen i øjeblikket. Det er primært i praktikkerne, at der opleves frafald. Derfor 
arbejder kommunen med ekstra støtte i forbindelse med vejledninger i praktikken. Dog kan det betyde, at 
nogle elever kan komme til at stoppe i prøvetiden.  
 

 Fra FOA og 3F 
Ingen repræsentanter tilstede. 
 

 Fra eleverne 
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Eleverne har et ønske om at få deres kontaktlærer på besøg i praktikken. Dette kunne være et ønske fra 
både skole og praksis, men dette dækkes ikke økonomisk, da uddannelsen er opbygget som en 
vekseluddannelse, hvor skolen har ansvaret for undervisning i skoleforløb, og praktikken har ansvaret for 
vejledning i praktikforløb. Derfor er det vigtigt at anvende uddannelsesbogen, som skal danne 
sammenhæng mellem skole og praktik for eleven.  
 
Nogle elever kunne også ønske, at de kunne mødes og drøfte erfaringer fra praktikken (ca. et par 
måneder inde i praktikken). Eleverne må meget gerne facilitere dette udover arbejdstid for at 
imødekomme, at nogle føler sig alene i praktikken. Dette kan også være på tværs af klasser.   
 
På bagrund af ovenstående kan det overvejes, om der skal oprettes pædagogiske netværk for 
praktikvejledere og undervisere for at drøfte uddannelse og indhold i uddannelserne. Dette tages op på et 
kommende møde i LUU.  
 
Der spørges til, om det er muligt for elever at få vikarjob i kommunen udover sin uddannelse. Det er ikke 
muligt at være ansat i samme kommune, som man er elev, da man er ansat på 37 timer i forbindelse med 
sin uddannelse. Eleven kan selv vælge, om man eks. vil have et lørdagsjob i en butik.   

 
Pkt. 9 Godkendelse af mødekalender for 2019 
 
Forslag til mødedatoer – møderne afholdes på skolen i Fredericia: 

 8. marts kl. 9-11 

 3. juni kl. 9-11 

 9. september kl. 9-11 

 26. november kl. 9-11 
 
LUU godkender mødekalenderen. Møderne bookes i Outlook. 
 
Pkt. 10 Punkter til næste møde 

 Drøftelse af pædagogiske netværk for undervisere og praktikvejledere 

 Evt. udskiftning af valgfri uddannelsesspecifikke fag for PAU1908 

 Opfølgning på EUV1 

 Status på ansøgere til hovedforløbet august 2019 (mødet i juni) 
 

Pkt. 11 Eventuelt 
Når eleverne er på skolen får eleverne befordringstilskud. Da det opleves, at eleverne ikke får afleveret de rette 
dokumenter, har skolen besluttet at lave indberetningen automatisk, da skolen allerede ligger inde med de 
nødvendige oplysninger.   


