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Lokalt uddannelsesudvalg (LUU) for PA 
 
Tid: 25. november 2020 kl. 12.30-14.30 
Sted: Virtuelt via Teams 
 
Deltagere: Heidi B. Mørch, Conny Karlskov, Mai-Britt Toksvig, Heidi Kristensen, 

Tenna Danielsen*, Heidi B. Thomsen, Lisbeth Nørgaard*, Mogens Schlüter, 
Anette Byriel, Kim Madsen, Eva F. Hansen, Gustav Bakh Sonnesen 

 
Mødeleder: Mogens Schlüter 

 
Afbud: Markeret med * 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Referat 
 

1. Orientering fra skolen/uddannelserne v/Anette og Mogens 
Skolen har hidtil været privilegeret af, at hverken elever eller ansatte har været ramt af Covid-19. 
Dog har Covid-19 bevirket, at frafaldet er steget på alle uddannelser, bl.a. på baggrund af at flere 
hold startede op - udelukkende med onlineundervisning. 
 
Rekruttering/brobygning er blevet aflyst grundet Covid-19. Fremfor at brobygning kommer her på 
skolen, er undervisningen nu afløst af virtuelle forløb, samt lærere fra SOSU Esbjerg som tager ud 
på folkeskolerne. ”Åbent hus” er også aflyst og afløses af onlinemøder + invitation til individuelle 
besøg på skolen. Vi håber dermed at kunne opretholde søgningen til GF1. 
 
Der er fra august 2020 indført røgfri skoletid, og generelt oplever vi en god forståelse for røgfri 
skoletid blandt elever og kursister – ligeledes har vi fint samarbejde med naboerne. 69 elever er 
siden august blevet registreret i at overtræde rygeforbuddet – heraf er otte blevet registreret 
yderligere én gang og derfor indkaldt til samtale. Det har endnu ikke været nødvendigt at kontakte 
arbejdsgiver i forhold til overtrædelse af rygeforbuddet.  
 
LUU har ikke i deres respektive baglande modtaget nogen form for beklagelser over rygeforbuddet 
på skolen. 
 
Vi oplever heldigvis stigende søgning til skolens uddannelser, hvorfor vi er presset på lokaler. Der vil 
derfor i nærmeste fremtid blive opsat pavilloner på skolens parkeringsplads for at imødekomme 
det ekstra lokalebehov. 
 
LUU udtrykker en vis bekymring i forhold til, at vi reducerer antal parkeringspladser, idet dette kan 
føre til gene for naboerne i form af parkering på sideveje m.v.  
 
Mogens orienterer kort om skolens reviderede kvalitetsbeskrivelse samt tilhørende fire temaer – 
kvalitetsbeskrivelsen kan findes på skolens hjemmeside eller via dette link 
http://www.sosuesbjerg.dk/om-skolen/%C3%A5benhed-og-kvalitet/kvalitetsbeskrivelse/  
 

http://www.sosuesbjerg.dk/om-skolen/%C3%A5benhed-og-kvalitet/kvalitetsbeskrivelse/
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2. Forenkling af beskrivelsessystemet v/Mogens 

Kort orientering om det arbejde der er igangsat vedr. forenkling af beskrivelsessystemet. 
 
UVM har igangsat arbejde til forenkling af beskrivelsessystemet, herunder bekendtgørelsen, 
uddannelsesordning, lokale uddannelsesplan m.v.  
 
Der forventes en ny uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning pr. august 2022.  
 
Fra august 2021 træder nye regler i kraft for den lokale uddannelsesplan, og det forventes, at LUU 
derfor bliver involveret i udarbejdelse og godkendelse af LUP. 
 
LUU bifalder den planlagte forenkling af beskrivelsessystemet, som forhåbentlig vil gøre det hele 
mere bruger- og læsevenligt. 

 
 

3. EUX-forløb på hovedforløb – SSA og PA v/Anette 
Anette og Sissel orienterer om den planlagte samlæsning af EUX-elever på PA og SSA, som sikrer, at 
vi kan gennemføre EUX med forøget holdstørrelse. Vi håber samtidigt, at der kan skabes et 
dynamisk studiemiljø for EUX-eleverne, som kommer til at følges ad igennem hele uddannelsen. 
Dette betyder, at der kommer en ny EUX-skole/praktikplan. 
 
LUU skal på et senere tidspunkt behandle den reviderede lokale uddannelsesplan (LUP).  
 
LUU udtrykker tilfredshed på oplægget. 
 
Det er endnu uafklaret, om Vejen og Varde kan ansætte EUX-elever. Vi forventer seks EUX PA- 
elever på førstkommende optag. 

 
4. Aktuel status på PA-dimensionering 2021 v/Anette 

Kvoten på GF2 PA er hævet fra 66 til 74 elever. Dette betyder, at vi vil optage to hold til januar og ét 
hold til august. 
 
Hovedforløbet hæves med yderligere 10 elever fra 51 til 61 hovedforløbselever – de 10 ekstra 
elever ansættes i Esbjerg Kommune. Herudover varierer optaget af EUV1-elever fra år til år alt efter 
behov/søgning. 
 
Den netop aftalte Trepartsaftale indeholder ikke meget om PA – dog er PA-dimensioneringen lovet 
en længere tidsramme fremadrettet. 
 
En gruppe af nuværende og tidligere PA-elever har netop været til møde med Esbjergs borgmester, 
Jesper Frost Rasmussen, hvilket var meget udbytterigt for alle parter. 
 
Vejen oplever, at elever uddannet i Esbjerg generelt har rigtig gode faglige forudsætninger, hvilket 
tjener til lærernes ros! 

 
 

5. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2020 v/Mogens 
Præsentation og drøftelse af resultaterne, bilag udsendt. 
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Mogens gennemgår kort seneste VTU. Der er stadig stor tilfredshed med samarbejde 
arbejdsgiver/skole, dog er den faldet fra 8,4 til 8,3 - hvilket stadig må betragtes som meget 
tilfredsstillende.  
 
PA scorer generelt lavere end SOSU-området, paradoksalt nok scorer PA højere i forhold til den 
samlede tilfredshed (9,0). 
 
PA scorer f.eks. kun 6,7 på ”PA-elevernes viden om fagområdet” og 7,3 på ”elevernes motivation”.  
 
På ”kendskab til indhold i skoleperioderne” scorer PA 5,7 - ligesom ”information/viden om eleverne 
i skoleperioden” er faldet til 6,7. 
 
Conny påpeger, at overgangen til Uddata+ betyder, at arbejdsgiverne ikke længere modtager 
løbende information om elevernes fravær, hvilket er en del af forklaringen på den dårligere score.  
Varde og Esbjerg modtager dog løbende opdatering via Praktikpladsen.dk – Heidi kontakter Conny 
efterfølgende for evt. at bistå med opsætning af systemet, således uddannelseskoordinator 
opdateres på elevernes fravær. 
 
LUU drøfter kort samarbejdet mellem elev/vejleder/skolen - LUU understreger vigtigheden af en 
god overgang mellem skole og praktik. 
 
Mai-Britt nævner, at koordinatorerne evt. også svarer lidt på vegne af vejlederne, hvilket kan 
påvirke besvarelsen.  
 
Samlet er Vejen dog meget tilfreds med samarbejdet – Mogens gør samtidig opmærksom på, at 
VTU PA er baseret på besvarelser fra tre arbejdsgivere, hvorfor den specifikke score er meget 
følsom i forhold til de enkelte respondenters besvarelse. 

 
 

6. Aktuelle ledighedstal v/FOA 
Der er ca. 25 fuldtidsledige pædagogiske assistenter i A-kassen. 

 

7. Møder i 2021 v/Mogens 
Møder i 2021 aftales til 22/2, 26/5, 16/8 og 15/11 - skolen udsender mødeindkaldelse. 
 
Første møde i 2021 er planlagt som fælles møde med LUU SOSU, og det aftales at fælles tema for 
mødet er begrebet ”dannelse”.  Vi planlægger med et teoretisk oplæg ved ekstern foredragsholder 
som indflyvning det fælles tema den 22/2. 

 
 

8. Generel orientering fra efteruddannelsesområdet v/Kim 
SOSU Esbjerg har efter nedlukningen i foråret tilstræbt at bibeholde flest mulige af de planlagte 
efteruddannelsesaktiviteter hen over efteråret. En del indgåede aftaler er blev udskudt til et senere 
tidspunkt, ligesom flere forløb har været gennemført som fjernundervisningsforløb. På specifikke 
hold har vi aftalt reducerede holdstørrelser, og generelt er det lykkedes at opretholde stort set 
samme aktivitet som i 2019. Vi gennemfører hellere med forholdsvis små holdstørrelser fremfor at 
aflyse. Anne-Mette er meget opsøgende i forhold til institutioner inden for det pædagogiske 
område – meget foregår dog via telefonen eller skype/teams, idet mange institutioner p.t. ikke 
tager imod besøg grundet Covid-19. 
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Ministeriet har tidligt meldt ud, at de enkelte udbyder af AMU-efteruddannelser er sikret 
taxameterindtægt svarende til min. 75% af 2019-niveauet. Vi forventer dog ikke, at SOSU Esbjerg 
får behov for at udnytte denne garanti. 
 

 
9. Kursusudbud 2021, nyt udbud v/Kim 

 
Kim præsenterer vores nye 2021-kursuskatalog, som vil forefindes i såvel fysisk som elektronisk 
form. Den elektroniske version er allerede at finde på skolens hjemmeside eller via dette link 
Kursus katalog, SOSU Esbjerg 2021 (uniflip.com). 
 
FOA og Esbjerg Kommune vil få tilsendt eksemplarer af det trykte katalog, så snart vi modtager 
dem. 
 
FOA udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med skolen og lover at bistå med etablering af 
kontakter til flest mulige interessenter indenfor den pædagogiske sektor 

 
 

10. Opkvalificering af pædagogmedhjælpere i Esbjerg Kommune v/Kim og Anette 
Vi har aftalt 15 dages efteruddannelse (i split) af pædagogmedhjælpere i daginstitutioner med 
Esbjerg Kommune. Vi planlægger udbud af fire hold i 2021, og medarbejdere fra andre kommuner 
er ligeledes meget velkomne.  
 
FOA nævner, at opkvalificeringen også kan ses som en vej ind til EUV1 PA for de medarbejdere, 
som er usikre i forhold til påbegyndelse af en PA-uddannelse. 

 
 

11. Nyhedsbrev for det pædagogiske område v/Kim 
SOSU Esbjerg lancerer i det nye år et nyhedsbrev specifikt for det pædagogiske område for således 
at styrke dialogen med sektoren. 
  
Vi aftaler, at skolen tilmelder alle LUU-medlemmer til nyhedsbrevet – I vil derfor modtage en mail, 
som I bedes bekræfte for at abonnere på nyhedsbrevet. 
 

 
12. Eventuelt 

               God jul og godt nytår til alle! 

https://interactivepdf.uniflip.com/2/97705/1115003/pub/html5.html#page/99

