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LUU Aabenraa d. 2. marts 2018.   

KL. 10-12.   

 
Lokale: Det lille mødelokale.  

 

Indkaldt: Anni Bruselius Jessen (FOA Rødekro), Gitte Paulsen Mikkelsen 

(FOA Sønderborg), Nikolaj Stage Jensen (Aabenraa jobcenter), Steen 

Hansen (3F); Kira Vanggaard (Sønderborg kommune), Lene Reese 

(Aabenraa kommune)  

Og UC SYD koordinator Ditte Nørup Petersen 

 

Afbud: Kira Vanggaard.  

Referent TF.  

 

 

1. Indkommende punkter? 

TF med opsamling og proces omkring institutchefen og FOA 

KBH. (FOA har på baggrund af forhandlinger udskudt mødet til 

maj).  

 

Institutchef Kim Larsen går på pension til sommer. Og processen 

omkring en ny institutchef er allerede i gang.  

 

PA Kolding har ansat en ny PAU koordinator.  

 

 

2. LUUs sammensætning- opfølgning.  

Dette er forsat ikke en mulighed, måske kunne LUU medlem-

merne finde en eller flere i deres netværk.  

 

3. Der ligger 50 millioner til PA-uddannelse til dagplejeområdet.  

Er der noget nyt? 

Der er desværre ikke noget nyt.  

Men det forventes at midlerne fordeles efter antallet af dagplejere.   

 

4. Der er en lidt underlig fortælling fra Jobcenteret? 

Punktet omhandler de spændinger der kan være forskellige fag-

grupper i mellem. Og at dette af og til skaber fortællinger der bun-

der i manglende viden om dette/denne uddannelse.  

Der skal yder opmærksomhed på at denne uddannelse ikke kun ud-

vikler pædagogiske kompetencer, men i høj grad også udvikler 

deltagerens personlige kompetencer, sagt som det hele menneske 

der nu måske ser sig selv som en der ønsker at læse på en videre-

gående uddannelse.   

 

5. Status på det igangværende hold og optag dette forår. 

 

Dato 

26 02 2018 

 

Reference 

TF 

tfal@ucsyd.dk 

 

 

 

mailto:tfal@ucsyd.dk


 

 

 

 

 

 

 

2 / 2 

Esbjerg optag 17 elever. 

Aabenraa optag 17 elever. 

Kolding optag 18.  

Sønderborg optag til maj 26-elever. 

Alle EUV1 elever (og mange mænd) 

 

 

6. Proces Sønderborg kommune.  

Hvor langt er vi? 

Planen kører – arbejdet med vikardækning i Sønderborg kommune 

er i gang. Generelt opleves der, at studiestarten ventes med positi-

vitet.  

 

7. EGU – er der et behov i dette område? 

Opleves ikke som et behov.  

 

Aabenraa kommune har et relativt stort IGU forløb (30 i gang, må-

ske 40 senere).  

 

8. Den lange rapport fra Teknologisk institut.  

Er det slut med ufaglært pædagogisk arbejdskraft i DK? 

EVA presser pædagoguddannelsen, hvor efterlader det AMU og 

PAU? TF skal nok gennemgå rapporten – se eventuelt side 38.  

Der er ét grundliggende nyt spor, og det er den enkeltes og person-

lige egen refleksion. Det er ikke længere nok at kende til fagligt 

indhold, der skal også kendes til sig selv.  

Ellers lægger rapporten op til en form for modulopbyggede uddan-

nelsesforståelse på det ufaglærte område.    

 

9. Vi har i vores Aabenraa afdeling opbygget et lavpraktisk og utro-

ligt bredt samarbejde med SOSU Syd, dette på mange og nye må-

der at samarbejde på. Så hvordan…? 

Det er vigtigt at de to uddannelsesinstitutioner lærer hinanden at 

kende, så samarbejdet kommer de uddannelsessøgende til gavn. Ja 

der er konkurrence, men sådan er det. Til gengæld er der flere 

punkter hvor skolerne gensidigt vil kunne vinde mere ved samar-

bejde end ved konkurrence. Vi starter med at invitere hinanden 

studerende, bruger censorer, undervisere, arrangementer osv.   

 

10. Evt.  

FOA er altid velkommende på campus.  

Dette kan blot aftales direkte med Ditte.  

Diverse datoer: 

 

Dimission – 29 06 2018 (vores første Aabenraa hold).  


