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Dagsorden for møde i LUU – PA/AMU 

 

 

Dato: 

 

 

 

Torsdag 17. marts 2022 

Kl. 9.00 – 11.30 

Sted: SOSU MV, Herning, lok. 14 (Gullestrupvej 10) 

 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

Medlemmer: 

Jørn Thomsen, Herning Kommune – formand for LUU 

Jan Vestentoft, FOA Herning - næstformand for LUU 

Signe Valentin Bak, Struer Kommune 

Tanja Nielsen, FOA Holstebro  

Mads Pahuus, Holstebro Kommune (suppleant for Søren Frøstrup Agger) 

Line Reng Nielsen, elevrepræsentant 

Rikke Olesen, elevrepræsentant 

 

Tilforordnede: 

Kirsten Schmidt, SOSU MV, Herning  

Lenette Hylleberg, SOSU MV, Holstebro 

Jane Abildskov Barenholdt, SOSU MV, Herning 

 

 

Søren Frøstrup Agger, Holstebro Kommune 

Inge Dolmer, SOSU MV, Herning  

 

 

 

Mødeleder: 

 

Jørn Thomsen 

 

 

Referent: 

 

Maia Abildskov Jensen 
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Punkt 1 

 

Godkendelse af dagsorden samt tilføjelser til eventuelt v/alle 

 

 

Beslutning:  

Dagsorden er godkendt, dog er der en tilføjelse til eventuelt: Spørgeskema fra FEVU 

 

   

Punkt 2 

 

Godkendelse af referatet fra den 9. december 2021 

 

Orientering:  

Der er ikke kommet indsigelser – ifølge forretningsorden punkt 6 er referatet derfor godkendt.  

Referater er offentlig til gængelig på skolens hjemmeside: https://www.sosumv.dk/om-skolen/skolens-

profil/organisation/lokale-uddannelsesudvalg/luu-pa/  

Sti: www.sosumv.dk / om skolen / skolens profil / organisation / lokale uddannelsesudvalg / LUU-PA  

 

 

 

  Punkt 3 

 

Velkommen til nye medlemmer 

 

Sagsfremstilling: 

• Ny elevrepræsentant: Rikke Olesen 

• Nyt medlem fra Holstebro Kommune: Søren Frøstrup Agger og dennes suppleant Mads Pahuus, som 

deltager i dette møde. 

• Signe Valentin Bak fra Struer kommune overtager Jeannette Enevoldsens plads i LUU PA fremadrettet. 

 

 

  

https://www.sosumv.dk/om-skolen/skolens-profil/organisation/lokale-uddannelsesudvalg/luu-pa/
https://www.sosumv.dk/om-skolen/skolens-profil/organisation/lokale-uddannelsesudvalg/luu-pa/
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Punkt 4 

  

Ny formand fra 1. april 2022 

Sagsfremstilling: 

Jørn Thomsen stopper som formand efter dette møde. 

FOA bedes melde tilbage, hvem der stiller op til formandskabet fra 1. april. 

 

 

Beslutning: 

FOA Holstebro og Herning er i gang med en fusion, og det betyder organisationsændringer. Ny 

sektorformand for det pædagogiske område skal være formand, men vedkommende er ikke valgt på 

tidspunktet for dette møde.  

 

 

   

 

  Punkt 5 

 

Orienteringspunkt som vedrører det pædagogiske assistentområde v/alle  

 

Orientering fra formand og næstformand 

• Fredag d 11. april var der afslutning for 6 elever. Alle skulle videre på uddannelse eller var allerede i 

job.  

 

Orientering fra skolen v/ skolens medarbejdere 

• Der vil blive slået en stilling op, da Lone Rahbek er stoppet som underviser på uddannelsen.  

• GF og PA undervisere har været på internat 28/2 og 1/3 

 

Resumé: 

Internat v/ Lenette: 

Der var fokus på at skabe fælles forståelse og fællesskab på tværs af Herning og Holstebro.  

Info om situationsbilledet i institutionerne med minimumsnormeringer og personalesituationen.  

Der er større og støtte interesse for pædagogiske assistenter. PA er med til at løfte kvaliteten i de enkelte 

institutioner.  

Fokus på ny fortælling om, at PA ansættes i kommunerne bagefter. Det er hvad tallene viser.  
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Positivt med fælles dialogmøder med VIA – det er blevet et VI og er ikke længere jer og os.  

Der er flere veje ind i en uddannelse indenfor det pædagogiske felt, og de er alle lige gode. 

 

Skolens ambitioner: Kvoten skal op, flere skal gennemføre og der skal være undervisning af høj kvalitet. 

Initiativer: 

• Didaktisk udvikling: alle undervisere kan få 3 udviklingsdage for at udvikle på et emne fra den 

didaktiske tænkning: fx:  

elevaktiverende metoder,  

idébank med bevægelse, podcast, CL (corporate learning) 

Mindre læsebyrde 

IT-løsninger 

• Fokus på sammenhæng ml. skole og praktik: 

Undervisere ud i praksis 

Praktikforberedelse 

Indkalde-eftermiddage: kontaktlærer samler egne elever til en eftermiddag, hvor eleverne kan få en 

snak og erfaringsudveksle 

 

Der er ny energi og motivation til at gøre en indsats. 

 

Fælles drøftelse: Elever, der skal have nedsat tid under praktikperioder 

Kan der åbnes op for at 30 eller 32 timer er en mulighed i praktikken for de elever, der har det behov? 

Praktikmålene kan som udgangspunkt godt nås på 30/32 timer/ugen. Den nedsatte tid er for nogle 

nødvendigt for at kunne gennemføre en uddannelse.  

Mere rummelighed i uddannelsesforløbet kan måske også få frafaldsprocenten til at falde.  

De færreste pædagogiske assistenter er på fuld tid efter afsluttet uddannelse. Det giver derfor god mening, 

at elever også har den mulighed. 

Der er opbakning til at nedsat tid er en mulighed, men nedsat tid i praktikken vil altid være en individuel 

vurdering. 

På SOSU-området er der lavet en kvalitetsaftale, og det kan overvejes at lave noget tilsvarende for PA-

uddannelsen. 

Kvalitetsaftalen fra SOSU vedhæftes til inspiration.  

 

Dorte Engsig overtager fra Lenette fremadrettet på LUU PA fra næste møde. Dorte er afdelingsleder for GF 

og PA i Herning. 
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Orientering fra Elevrådene v/ Rikke og Line 

• Line, elevråd HE:  

1) Besøg af erhvervsskolernes elevorganisation (EEO) 

2) Det er næsten altid de samme 5, der møder op til elevråd. Fokus på at få bedre fremmøde. 

3) Årligt elevrådsmøde på tværs af Herning og Holstebro 

4) Kommende arrangement med Mick Øgendahl 

• Rikke, elevråd HO: 

1) Fokus på udendørsarealer 

2) Opstart af fredagscafé 

3) Også haft besøg af EEO 

 

Andre der har orienteringspunkter?  

- 

 
 
Punkt 6 

 

Drøftelse af skolens aktuelle uddannelser og aktiviteter (EUD og AMU) (fast punkt)  

                                  

Sagsfremstilling:  

• AMU-aktiviteter i 2022 

• Ønsker til AMU aktiviteter? 

 

 

Resumé:  

Ønske om indspark til AMU aktiviteter. 

Inden corona havde FOA prøvet at få søsat et kursus på specialområdet for det pædagogiske personale. Der 

er sundhedsmæssige opgaver der skal varetages, som PA ikke er klædt på til.  

Der er derfor et behov ift. specialområdet. 

 

Der er sendt spørgeskema rundt med svarfrist i dag d. 17. marts for at afdække behov for AMU. Det er en 

anonym undersøgelse. 21 har svaret indtil videre. 

Der bliver givet gode indspark til behov for kompetenceløft. 
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Punkt 7 

 

Tema fra Årshjulet: Behovet for arbejdskraft 

 

Sagsfremstilling: 

• Status på EUV1 forløb  

• Status på GF2 PA optag – mange på uddannelsesaftale  

• Maj: nyt dialogmøde på Ikast seminarium – fra ufaglært til faglært 

 

Resumé: 

Status på EUV1: 14 lige nu på EUV1 hold 

Der er ved at blive etableret et EUV1 hold i Holstebro med novemberstart. Der er åbent hus i maj/juni. 

 

GF2 PA optag: 28 elever på GF2 i Herning. Der er pt kun 1 der er faldet fra.  

HO: 18 elever i dag. Der er 2 der er faldet fra grundet for meget fravær.  

 

9 med uddannelsesaftale i HE og 2 i HO på GF2. 

 

I 2021 var der 69 færdiguddannelse PA fra SOSU MV.  

 

 

  Punkt 8 

 

Orientering: PA-konference og PA uddannelsens 25 års fødselsdag  

 

Sagsfremstilling: 

• PA-konference og fejring af PA uddannelsens 25 års fødselsdag afholdes d. 6/4-2022 på SOSU MV i 

Herning  

• Foreløbig dato 15/9: fejring af PA landsdækkende  

 

Resumé: 

• PA-konference med oplæg og workshops og mulighed for at netværke 

• Ang. 15/9: der er opfordring til at lave lokale happenings. Opfordring til at inddrage alle 

interessenter.  
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    Punkt 9 

 

Revision af årshjul for LUU PA/AMU (10 min) 

 

Sagsfremstilling: 

Det skal besluttes, om årshjulet fra 2021 skal revideres og tilpasses til 2022. 

Der skal tages stilling til mødestruktur: er 4 møder om året et passende antal, eller ville det være bedre med 

3 møder af 3 timer i stedet for 4 møder af 2,5 timer.  

 

Se bilag 9.0: Årshjul LUU PA 2021 

 

 

Beslutning: 

Der holdes fast i 4 møder om året.  

Medlemmerne skal bringes mere i spil: skiftes til at komme med oplæg/nyt fra praksis. 

Ny standarddagsorden, hvor der er punkt med oplæg fra et medlem. Punktet går på tur. 

Brainstorm på temaer til oplæg er på dagsordenen til næste møde. 

 

 

 

 

Punkt 10 

 

Oplæg og dialog: Fælles pædagogisk fundament i Holstebro Kommune (30 min) – kl. 10.30 

                                  

Sagsfremstilling: 

Projektleder Anne Brandstrup Hansen fra Holstebro Kommune kommer og fortæller om overgangen til 

fælles pædagogisk fundament. 

Fælles Pædagogisk Fundament er en kvalitetsstandard, dvs. et minimumskrav og et samtaleværktøj for at 

tale om og styrke kvaliteten i Børn og Unge i Holstebro Kommune.   

 

 

Resumé:  

Se vedhæftede præsentation i form af bilag 10.0 
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Punkt 11 

 

Punkter til næste møde i 2022 

Punkter fra årshjulet 

Tema for mødet: Kvalitet og udvikling (såfremt der ikke laves om i årshjulet)  

EUD: 

• Behovet for arbejdskraft (fast punkt i 2022) 

AMU: 

•  

Andre punkter? 

• Evaluering af PA uddannelsen. 

• Brainstorm på temaer til faglige oplæg. 

 

 

 

  Punkt 12 

 

Eventuelt 

Spørgeskema fra FEVU: 

Da spørgeskemaet næsten udelukkende omhandler AMU aktiviteter, svarer Jane på de AMU relaterede 

spørgsmål og giver videre til Inge, som laver den endelige besvarelse. 

 

 

 

 Punkt 13 

 

Evaluering af mødet 

 

 

Resumé: 

- 

 


