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Referat 

 

LUU - Konstituerende møde 
20. april 2021, kl. 13-15 

Til stede:  

Heidi Kristensen (FOA Vest) (via Teams), Anni Bruselius Jessen (FOA) (via Teams), Gitte 

Paulsen Mikkelsen (FOA Sønderborg) (via Teams), Steen Hansen (3F, Det offentlige om-

råde), Hans Brøchner Jessen (Esbjerg Kommune, Dag- og tandplejen), 

Jens Juulsgaard Larsen (Videreuddannelseschef v. UC SYD), Lene Krongaard Petersen 

(Faglig leder v. UC SYD), Ole Steen Nielsen (Chefkonsulent v. UC SYD), Hildur Edelberg 

(Uddannelseskonsulent v. UC SYD), Diana Lauridsen (Projektmedarbejder v. UC SYD) 

 

 
Fraværende:  

Peter Worm (Esbjerg Kommune) ønsker at udtræde af LUU.  

Heidi Thomsen (FOA), Ulla Fogh (3F), Nikolaj Stage Jensen (Aabenraa Kommune),  

Marianne Sørensen (Varde Kommune), Lone Rasmussen (FOA), Kirsten Kotewitz (Ha-

derslev Kommune), Lise Lotte Damgaard (Kolding Kommune), Micha Søgaard Bode (Ud-

dannelseskonsulent v. UC SYD), Stella Tinggaard (Kolding Kommune), Karen Birgitte 

Hove (FOA) 

 

Referent:  

Diana Lauridsen 
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1. Velkomst 

Præsentation samt godkendelse af dagsorden  

Præsentation ved Jens Juulsgaard Larsen. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. LUU 

Bilag 1 & 2 Formel LUU konstituering (valg af formand og drøftelse af bredde og 

sammensætningen af repræsentanter i udvalget. 

Gitte Paulsen Mikkelsen oplyser, at Karen Birgitte Hove fra FOA har udtrykt, at hun stiller 

sig til rådighed til formandsposten. Karen Birgitte Hove vælges som formand. Lene Kron-

gaard Petersen kontakter Karen Birgitte Hove i kommende uge. 

I næste udvalgsperiode arbejdes der på at opnå et udvalg sammensat af alle interessen-

ter rettet mod Arbejdsmarkedsuddannelserne på det pædagogiske område ved UC SYD. 

3. Forretningsorden 
Bilag 3 Udkast til forretningsorden 

Gennemgang af forretningsorden, bilag 3 ved Lene Krongaard Petersen.  

LUU-møderne vil blive afholdt på forskellige UC SYD Campusser, grundet et hensyn til at 

medlemmerne kommer fra forskellige steder i region Syddanmark. 

Gitte Paulsen Mikkelsen foreslår at mødereferatet udarbejdes under mødet og godkendes 

ved mødets afslutning. Såfremt et punkt kræver yderligere undersøgelse, tilføjes dette til 

referatet inden udsendelse. Referatformen vil fremadrettet være et beslutningsreferat.  

Bilag 3 tilrettes og godkendes på kommende LUU. 

 

4. LUUs opgaver 
Bilag 4 Opgaver/kommissorium 

Gennemgang af bilag 4 ved Lene Krongaard Petersen. 

Der ytres ønske om at udvalget skal være opmærksomme på nye behov fra arbejdsmar-

kedet indenfor de forskellige Fælles kompetencebeskrivelser (FKB). Der er enighed om et 

ønske om et aktivt udvalg. Hans Brøchner Jessen vil gerne, at udvalget kan bidrage til at 

præge uddannelses- og arbejdsmarkedet. 

Hildur Edelberg ønsker belysning af tendenserne på arbejdsmarkedet. Steen Hansen øn-

sker et konkret og aktivt udvalg. 

 

5. Orientering 
Status på Arbejdsmarkedsuddannelser i UC SYD 

Jens Juulsgaard Larsen oplyser, at der ved Arbejdsmarkedsuddannelserne på UC SYD 

er ansat nye medarbejdere og at der arbejdes på at skabe aktivitet på alle de godkendte 

uddannelsesudbud. 

Det oplyses at EPOS.dk er blevet til FEVU.dk og dermed ny hjemmeside.  

 

Lene Krongaard Petersen beretter, at ved AMU er der aktivitet på områderne Dagplejen – 

henholdsvis på Fyn og i Jylland, Daginstitutioner og Familieplejerne. Der er nyt samar-

bejde på områderne Fysisk og Psykisk handicap, med bl.a. Læringscenter Brejning samt 
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begyndende samarbejde på området Socialpsykiatrien, hvor de sydjyske kommuner har 

vist interesse. Der er ligeledes dialog om aktivitet med BUPL og SL.  

De pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser ved UC SYD har de seneste år bidraget 

med udvikling af prøvemateriale til FEVU, efter det blev et krav at alle mål afsluttes med 

en prøve. UC SYD har ligeledes udviklet nye uddannelser i forbindelse med ændring af 

dagtilbudsloven i 2018. 

 

AMU forventer mere aktivitet på området for Familieplejerne, dette da regeringen udmøn-

tet midler fra reserven i årene 2022, 2023 og 2024.  

 

Der er på nuværende tidspunkt ingen aktivitet på området Klub og Kultur. 

 

Drøftelse af ”på-vej-til” -forløb som giver mulighed for, at der for medarbejdere på hen-

holdsvis 3F og FOA-overenskomst kan inspireres og få mod på til uddannelse som Pæ-

dagogisk assistent. 

 

6. FEVU Spørgeskema 
Bilag 5 Besvarelse af spørgeskema fra FEVU 

Præsentation af spørgeskema fra FEVU ved Lene Krongaard Petersen. 

Drøftelse om skemaet ønskes udfyldt på mødet eller medlemmerne ønsker mulighed for 

at se skemaet igennem med deres afdelinger. Fælles enighed om at hvert LUU-medlem 

ser skemaet igennem og sender deres kommentar til Diana Lauridsen d. 27. april 2021. 

Formand, Karen Birgitte Hove og Lene Krongaard Petersen vil herefter i fællesskab be-

svare spørgeskemaet inden svarfristen udløber d. 3. maj 2021. 

 

7. Næste møde 
Aftale om kommende møder. 

Enighed om endnu to LUU-møder i indeværende periode 2021. 

Formand, Karen Birgitte Hove og Lene Krongaard Petersen vil i fællesskab fastlægge 

mødedatoerne og melder ud til medlemmerne. 

 

8. Afrunding og evt. 
Orientering fra Lene Krongaard Petersen om hvor på UC SYDs hjemmeside LUU-med-

lemmerne kan finde informationer om det lokale uddannelsesudvalg. 

Spørgsmål fra Gitte Paulsen Mikkelsen om det vil være muligt fremadrettet at tilgå LUU-

møderne online, dette af hensyn til effektivitet.  

Der er enighed om, at dette er en mulighed. 

 


