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1. Indkommende punkter: 
- Pernille præsenteres og præsenterer sig.  

Pernille bliver i den kommende periode en del af LUU, uden even-
tuel stemmeret. Baggrunden er indføring og indsigt i uddannelserne 
samt netværk opbyggende vinkler.  

 
2. ”Nyt fra Jobcenteret” – vi er p.t. inden i en udvikling der gør at vi med 

økonomiske midler kan fremme uddannelsesretningen (PAU) for vores 
borger. V Martin. 
- Jobcenteret ser og er opmærksomme på mulighederne i PA uddan-

nelsen (puljen til uddannelsesløft).  
- Længere pædagogisk diskussion omkring det faglige indhold og stu-

dieparathed ved deltagerne.  

 

- §99 forsøg – sætter her spot på mulighederne på UC SYD.  
Tværfagligt arbejde med henblik på udvikling af den enkelte.  
Fokus kan dels være den personlige udvikling og processen mod et 
forbedrede arbejdsliv og muligheder denne vej.  

 
3. PAU:  

- Orientering og status omkring PAU i Esbjerg området (strategiske 
uddannelsestanker). Bl.a. økonomi og stillingsstruktur.  

- Aktiviteter på uddannelsen og lidt om vores elever. Målgruppen og 
klassesammensætningen er i dag meget kompleks, dette stille nye 
udfordringer. Dog ligner PA nu blot alle andre uddannelser på UC 
SYD, hvor alle klasser er komplekst sammensat.  

- Nyt om PAU på UC herunder orientering fra Aabenraa, Sønderborg 
og Kolding.  
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4. AMU.  
- Orientering af igangværende og kommende aktiviteter. 

UC SYDs oplever meget positive tilbagemeldinger fra omegnskom-
munerne, især på dagplejeområdet.   
UC SYD ser meget gerne at FOA kommer tilbage til mødebordet.  
Der orienteres fra Grib chancen, hvilket var meget positiv.  
IGUérne er kommet fint fra start.  
 

- Strategiske processer omkring UC PAMU fremtid. 
Orienteret – især at det lange seje træk må forventes.  
 

- Drøftelse af eventuelle initiativer omkring den kommende reform af 
VEU/AMU området? Diskuteret.  

 

5. Evt.  
- På UC SYD’s hjemmeside er der et opslag om uddannelsesudvalg: 

https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/organisation-og-dokumenta-
tion/uddannelsesudvalg/ Her er noteret tidspunkt for det kom-
mende temamøde mellem Bestyrelsen og alle uddannelsesudval-
gene:  28. september 2017. Det bliver et formiddagsarrangement i 
Esbjerg, afsluttes med frokost. Der kommer senere en tilmelding og 
et program for mødet. Thomas Falk kan desværre ikke deltage.  
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