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Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) 
PA 
 
Tid: 16. august 2021 kl. 12.30-14.30 
Sted: SOSU Esbjerg, mødelokale Balkon 

Deltagere: Heidi Kristensen*, Heidi Bjerre Mørch, Heidi Bergholt Thomsen*, Conny Arsenianz 
Karlskov, Mai-Britt Fuglsang Junker Toksvig*, Lisbeth Nørgaard*, Mogens Schlüter*, 
Anette Byriel Andersen, Eva Fredslund Hansen, Kim Madsen, Gustav Bukh Sonnesen* 
 

Mødeleder: Heidi Bjerre Mørch 
 
Sekretærer: Gitte Kloster og Lone Bendixen 

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

 
Referat 
 
LUU AMU PA 
1. Nyt fra efteruddannelsesområdet v/Kim 
I september og oktober starter to hold, som er et aftalt forløb for ansatte i Esbjerg Kommune. 

Titlen på kursusforløbet er Pædagogmedhjælpere i dagtilbud, og varer i 15 dage. 

Vi udbyder som åbne forløb og med god tilslutning Neuropædagogik som redskab i pædagogisk 

arbejde i september samt overbygningen Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde i 

november. Ligeledes udbydes Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde som et 100% 

fjernundervisningsforløb samt Tidlig opsporing – børn i udsatte positioner. 

Vi er udfordret på antal tilmeldinger på de åbne kursusforløb. Der skal gøres megen benarbejde 

for at skabe synlighed.  

Skolen foreslog, at der kan aftales en temadag for øvrige kommuner, som man har for Esbjerg 

Kommune, såfremt der er behov for at vide mere indgående om PA-uddannelsen, og hvad en 

pædagogisk assistent kan med sin uddannelse, og i forlængelse heraf efteruddannelse for det 

pædagogiske område. 

 

 

2.  Udbud i kataloget i efteråret v/Kim 

Skolen arbejder på at blive mere synlige på efteruddannelsesområdet. Der udarbejdes et katalog 

for 2022 i samarbejde med SOSU SYD, som angiver, hvad vi kan tilbyde af forskellige 

efteruddannelsesmuligheder på SOSU og det pædagogiske område. I kataloget er kurserne ikke 

datofastsat, man kan se de udbudte forløb med dato på skolens hjemmeside. Kataloget er klar i 

oktober 2021 for hele året 2022. 
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3.  Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

 

LUU PA 
4.  Nyt fra uddannelserne v/Anette 

Følgende hold er startet efter sommerferien: 

Fem GF1-hold, fire eud (heraf et i Vejen) og et eux 

To HF-hold, et eud og et eux 

 

Oktober 2021 starter fem euv2-elever samt 15 euv1-elever. 

 

 

5.  Kvoten på GF2 PA v/Eva 

Kvoten for 2022 = 74 elever, fordelt på optag i januar og august. 

 

Januar-optaget 

46 elever, fordelt på to eud-hold samt et eux-hold. 

Hvis vi skal leve op til trepartsaftalen, at 80% af GF2-elever skal have en praktikplads i 2024, svarer 

dette til, at 31 af disse skal optages på hovedforløbet. 

 

August-optaget 

28 elever, fordelt på et eud-hold. 

Hvis vi skal leve op til trepartsaftalen, at 80% af GF2-elever skal have en praktikplads i 2024, svarer 

dette til, at 25 af disse skal optages på hovedforløbet. 

 

Antal euv1-elever er ukendt. 

Bedst kvalificerede elever vil blive ansat. 

 

I 2024 skal 80% af GF2-eleverne have en uddannelsesaftale ift. trepartsaftalen (ca. 60 elever). 

 

 

6.  Nyt fra skolen v/Anette 

Skolen er tilbage i normal drift efter Covid-19, dog med fortsat fokus på høj hygiejnestandard. 

Eleverne, der startede i august, blev anbefalet at lade sig teste inden start på skolen. 

Nødbekendtgørelse ift. nærkontakt med Covid-19, mulighed for online lektiecafé. 

Er man fraværende grundet Covid-19 tilbyder skolen online lektiecafé, hvor man kan deltage og 

dermed ikke får fravær. 

Elever som testes positive ifm. prøve, vil blive eksamineret online, eleven skal give besked herom 

til vagttelefon 2463 2643 inden kl. 07.30 den pågældende prøve-dag.  

 



 

 

3 

 

Vi har mangel på lokaliteter. Seks pavilloner opsat på parkeringspladsen. Fem GF2-hold (SOSU) er 

flyttet til VUC i fem uger. 

 

Skole har tre gange så mange parkeringspladser som foreskrevet, trods dette har vi STOR mangel 

på pladser. Naboerne er plaget heraf, lærerne drøfter samkørsel og alternative løsninger med 

eleverne. 

 

Skolen forventer fortsat vækst i 2022, hvilket betyder, at vi har brug for flere lokaler. Et udvalg på 

skolen er ved at undersøge forskellige muligheder for flere lokaler - sammen med skolens 

bestyrelsesformand. 

 

Skolens direktør og uddannelseschef for PA-området vil i løbet af efteråret invitere vores 

samarbejdskommuner til dialog om den fremtidige dimensionering på PA-uddannelsen samt 

behov for efteruddannelse/opkvalificering på det pædagogiske område.  

 

Skolens nye organiseringsplan blev fremlagt. Planen forventes fuldt implementeret i januar 2022. 

Der er ingen ændringer ift. PA-området. 

 

 

7.  Nye retningslinjer for LUP v/Anette 

Forenkling af beskrivelsessystemet – status 

 

Et dynamisk system/arbejdsredskab for lærerne. 

 

Ny LUP for samtlige uddannelser og niveauer skal udarbejdes. Tovholder vil blive ansvarlig for 

opdatering heraf. 

 

Pædagogisk Udvalg vil foreslå, at vi tager udgangspunkt i vores eksisterende masterplaner, da 

disse lever op til et forenklet beskrivelsessystem. 

 

LUP skal drøftes 1 x årligt i LUU. 

LUU godkendte processen. 

 

 

8.  Ledighedstal v/Heidi og Heidi 

Ingen aktuelle tal fra FOA pga. afbud. 

 

Kommunerne melder om få ledige, stort set alle finder arbejde efter endt uddannelse. 

 

 

9.  Eventuelt 

Intet at bemærke. 


