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Møde LUU PAU 
Dato: 6. september 2018. kl. 11:00 – 13:00  
Sted: Social- og Sundhedsskolen i Vejle – lokale 1.11 
 
Mødedeltagere: Birgitte Rud, Grethe Buch, Lone Rasmussen, Mathias Nielsen, Mette Kim Bjerre, Mette Poulsen, 
Peter Søegaard, Pia Ranck og Rikke Fisker Christensen.  
 
Afbud: Helle Mølgaard Nielsen og Henning Troelsen 
 
Øvrige deltagere: Lisbet Sørensen og Vicky Asmussen 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
Deltagerne præsenterede sig, da der er nye elevrepræsentanter. Eleverne bydes velkommen i LUU.  
 
Orientering om afholdt temadag for PAU-vejledere rykkes frem til pkt. 4, herefter godkendes dagsorden.  
 
Pkt. 2 Opfølgning på PASS dialogmøde i juni v. Birgitte Rud og Lisbet Sørensen 
 
Temaerne på dialogmødet var rekruttering og fastholdelse af elever. Det ønskes fra PASS, at elever tidligt i 
folkeskolen får information om PAU. Der skal laves en undersøgelse, i gangsat af KL, som har fokus på at skabe 
stillinger for pædagogiske assistenter i private virksomheder.  
 
Mødet havde form af en brainstorm i forhold til rekruttering og fastholdelse. Emnerne omhandlede mange af de 
ting, som skole og praksis allerede har gang i omkring SOSU FVH.  
 
Mette P. er med i ”ung til ung”, hvor hun skal være med til at præsentere uddannelsen for 7. klasser. Men eleverne 
i 7. klasse kan have svært ved at tage stilling til uddannelse, det vil ofte være 8. eller 9. klasse. Skolen supplerer, at 
der også laves tiltag i forhold til 8., 9. og 10. klasse.   

 
Pkt. 3 EUV 1 ansøgere på PAU v. Mette Kim Bjerre og Lisbet Sørensen 
 
Skolen spørger til, hvor mange potentielle EUV 1 ansøgere, der er i institutionerne i Vejle og Fredericia. EUV 1’er 
dem, som har over 2 års erhvervserfaring og kan læse PAU-uddannelsen uden praktik.  
 
Vejle kommune ansætter tre EUV 1 elever, hvor eleverne får orlov fra deres job og gennemfører alle teoriforløb 
efter hinanden. Fredericia Kommune har kendskab til en EUV 1 elev i kommunen. 
 
Vejle og Fredericia kommune undersøger, hvor mange medarbejdere, der kunne være mulige deltagere på et hold 
udelukkende for EUV 1 elever. Herefter laver skolen lave et forslag til et forløb. Hvis der kan samles et hold (20 
elever), kan skolen lave et forløb, som kommunerne kan være med til at tilrettelægge.   
Tilbagemelding gives til skolen med udgangen af september 2018 til Lisbet Sørensen – mail: lis@sosufvh.dk  
 
Der kan i øjeblikket søges midler i forbindelse med trepartsaftalen – ”fra ufaglært til faglært”, men midlerne skal 
søges af virksomheder og faglige organisationer, skolen kan ikke søge midlerne. Det kan gøre, at kommunerne ikke 
har en udgift til uddannelse af medarbejdere. Information om puljen medsendes referatet. 
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Pkt. 4 Orientering om afholdt temadag for PAU-vejledere v. Lisbet Sørensen 
 
Mette B., Birgitte, Lisbet og Helle Mølgaard afholdte temadag for 13 praktikvejledere. Deltagerne var enten nye 
vejledere eller vejledere, som ikke har haft elever et stykke tid. Fokus på temadagen var uddannelsens opbygning, 
indhold, LUP og uddannelsesbog.  
Derudover deltog en PAU-elev, som havde oplæg om at være elev på en arbejdsplads.   
 
Dagen var med til at gøre det tydeligt for kommunerne, at der løbende skal gives vejledning til vejlederne.  
 
Eleverne oplever, at der er praktikvejledere, som ikke har haft elever på den nye uddannelse, og derfor ikke har 
viden om den nye uddannelse.  
 
Skolen supplerer, at det ikke har været muligt at oprette praktikvejlederkursus kun for PAU-vejledere pga. for få 
tilmeldte. Der kan også laves et to dages ajourføringskursus for praktikvejledere. Der kan kun gives refusion for 
medarbejdere med en erhvervsuddannelsesbaggrund.  
 
Det besluttes, at der laves en temadag igen i foråret 2019. På næste møde drøftes tema for dagen.  
Lisbet aftaler dato for temadagen med Birgitte og Mette B. 
 
Pkt. 5 PAU justerede mål fra 1. januar 2019 v. Grethe Buch 
 
PASS gennemførte først på året en omfattende screening af målene for den pædagogiske assistentuddannelse. 
Formålet var at implementere faglige pejlemærker fra den styrkede pædagogiske læreplan.  
 
PASS har på baggrund af screeningen besluttet en række justeringer i målene på den pædagogiske 
assistentuddannelse. Samtidig er der, i samarbejde med udbyderne, udviklet et nyt valgfri uddannelsesspecifikt 
fag; Børn i udsatte positioner i dagtilbud.  
 
Uddannelsesordningen med de justerede mål forventes at komme i høring hos udbyderne september 2018. Ny 
uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.  
 
På SOSU FVH vil det være gældende fra PAU august 2019. Det forventes, at de nye dokumenter sendes i høring 
på skolerne i september.  
 
Eleverne oplever, at mange ikke har kendskab til deres uddannelse. Det er derfor vigtigt, at eleverne er med til at 
synliggøre deres profession som pædagogisk assistent. Eleverne opfordres til at tage fat i skolens 
kommunikationsmedarbejder eller bruge skolens Facebook side for at gøre opmærksom på uddannelsen.  
 
Pkt. 6 Præsentation af skolens handlingsplan for øget gennemførelse med fokus på PAU v. Vicky 
Asmussen 
 
SOSU-skolen skal, som alle erhvervsskoler, arbejde med fire kvalitetsmål fra EUD-reformen.  

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 
2. Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse 
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt 
4. Tilliden og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes 

 
SOSU FVH har fået en kvote på 61 elever på GF2 PAU i 2019.   
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Er der spørgsmål til data eller til, er deltagerne velkommen til at kontakte Vicky – mail: vea@sosufvh.dk  
Oplæg medsendes referatet.  
 
Der spørges til mere information til PAU-elever om valg af talentspor. Talentspor er kommet på uddannelsen 
med EUD-reformen i 2015. Som noget nyt vil skolen begynde at arbejde med talentbegrebet allerede på GF1 og 
GF2 for at gøre eleverne klar til at vælge talentsporet på hovedforløbet.   
Det foreslås, at der gives information om talentsporet på informationsmødet om uddannelsen.  
 
Pkt. 7 Status på opstart på PAU 1808 v. Peter Søegaard 
 
Det har været en god start for holdet, og alle elever er motiveret. Der er nogle elever, som har brug for ekstra 
støtte. Alle er klar til starte i første praktik.  
Der opleves god gruppedynamik i klassen. 
 
Pkt. 8 Præsentation af trepartsaftalens krav og muligheder v. Pia Ranck 
 
Der er kommet ny trepartsaftale for perioden 2018-2021 – følgende er gældende for skolens område: 

 AMU skal i udbud gældende fra august 2019. Med det nye udbud gøres der op med det geografiske 
optageområde på AMU, så alle skoler med retten til AMU kan dække hele landet.  

 Der indføres takstforhøjelse på AMU-kurser med 100 % af højeste dagpengesats (860 kr. pr. dag). Det vil 
sige, at arbejdspladsen får penge tilbage for medarbejdere, som deltager på kursus. AMU-kurser på 
skolens område har ikke deltagerbetaling.  

 AMU-uddannelserne er i gennemsyn, da der skal skæres ned på antallet af kurser.  

 Der indføres test og prøve på AMU, for at deltagerne kan få et bevis. Prøver/tests skal tænkes ind som 
en naturlig del af kurserne.  

 Der gives mulighed for, at der kan trækkes delmål ud af et AMU-kursus, hvis nogle medarbejdere kun 
mangler dele af et kursus. Der skal også være test/prøve ved kurser med delmål. 

 Skolen har været en del af VEU-center Kolding. Alle VEU-centre nedlægges pr. 31/12. Derfor skal RAR 
(arbejdsmarkedsråd) arbejde med af promovere AMU. 

 Øget fokus på digitalisering – digitale platforme, fjernundervisning osv. Skolen er ved at oprette en EVI-
platform, hvor kursisterne kan hente materiale osv. inden start på kursus.  

 Der er kommet forskellige puljer, som kan søges hjem til medarbejdere, som skal på kursus 
 
Pkt. 9 Nyt fra EVI v. Pia Ranck 
 
Skolen har mange tilbud inden for det pædagogiske område, men der er ikke deltagere.  
 
Der er lavet nyt AMU-tilbud i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan: http://www.epos-
amu.dk/Uddannelser/Dagtilbud/Model 
 
Pkt. 10 Gensidig orientering 

 Fra skolen 
I forbindelse med optag på GF2 PAU forventes det, at alle ansøgere skal ind til en gruppesamtale inden 
udvælgelsen af elever til GF2. Dette gøres i håb om at mindske frafaldet i starten af GF2, da det tidligere 
er oplevet, at elever ikke møder op eller trækkes sig inden for de første 14 dage.   
 
For at skolen kan lave uddannelsesbevis for eleverne på PAU1608, skal skolen have den afsluttende 
PASS-erklæring fra praktikken. Disse skal være skole i hænde senest d. 5. oktober 2018. 

mailto:vea@sosufvh.dk
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Dagtilbud/Model
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 Fra ansættende myndigheder 
Ingen bemærkninger.  
 

 Fra FOA og 3F 
FOA arbejder meget med puljen ”fra ufaglært til faglært”. Derudover udarbejder FOA snart 
informationsmateriale om PAU. 
 

 Fra eleverne 
Der spørges til, om der kan laves ”ung til ung” vejledning mellem klasserne på PAU – både på tværs af 
grundforløb og hovedforløb samt på tværs af hovedforløbsklasserne. Skolen arbejder med at indføre 
dette, da al pædagogisk assistentuddannelse nu er samlet i Fredericia. 
 
Der spørges til, om afslutningen på PAU kan tænkes sammen med starten på videreuddannelser. Dette 
kan være svært at planlægge, da skolen er afhængig af at have sammenhæng mellem GF1, GF2 og 
hovedforløb. 

 
Pkt. 11 Punkter til næste møde 

 Justerede mål for PAU 

 Status på EUV 1 

 Drøftelse af emne for temadag for praktikvejledere i foråret. 

 Godkendelse af mødekalender 2019 for LUU PAU 
 

Pkt. 12 Eventuelt 
Ingen bemærkninger.  
 


