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UC SYD 
 

Degnevej 16 

6705 Esbjerg Ø 
 

ucsyd@ucsyd.dk  

7266 2000 
 

EAN 57 98 000 55 46 34 

CVR 30 84 04 02 
 

ucsyd.dk  

 

  

  

LUU referat Aabenraa d. 5/9 2017.  

KL. 10-12.   

 
Lokale D 0 03  

 

Indkaldt: Anni Bruselius Jessen, Gitte Paulsen Mikkelsen, Nikolaj Stage 

Jensen, Steen Hansen; Kira Vanggaard, Lene Reese.  

Og Aabenraa og Sønderborg koordinator Ditte Nørup Petersen 

Afbud:  

Referent TF.  

 

 

 

 

1. Eventuelt en rundvisning på campus? 

Rundturen tages omkring kl. 1100.  

 

2. Præsentation af medlemmerne og UC nøglepersoner i Aabenraa 

Alle præsenteres.  

 

3. Dialog om LUU skal have en formand, eller om det ikke er nød-

vendigt 

Der fremsættes ønske om muligheden for at sende suppleanter, 

hvilket er en mulighed. 

Umiddelbart vælges der ikke en formand. Men dette kan udvalget 

altid vende tilbage til.  

 

4. Planlægning af det første års møderække 

Der aftales ét møde i kvartalet.  

Mødekalenderen er fastlagt indtil sommer 2018, dette udsendes 

over kalenderinvitationen. TF indkalder. Næste møder bliver 24/11 

2017, 2/3 og 18/6 2018.  

 

5. Planlægning af dagsordenens udformning og administrationsfor-

ventninger (tidspunkter, dagsordenopbygning, varighed ol.) 

Ikke de store kommentar, så stilen forsættes og kan altid justeres 

under vejs. Det vil dog være fint at starte et nyt møde med en form 

for opsamling siden sidst.  

 

 

 

Dato 

5/9 2017 

 

Reference 

TF 

tfal@ucsyd.dk 

 

 

 

mailto:tfal@ucsyd.dk


 

 

 

 

 

 

 

2 / 3 

6. Dialog om udvalgets fokus og interesse (hvis der er behov herfor) 

Altså, hvordan gøres møderne relevante og nærværende? 

Skal der være særlige fokusområder? Opleves LUU deltagelsen 

som deltagende eller modtagende?  

Dette er et åbent punkt, alle skal kunne medbringe, vinkle eller ef-

terspørge diverse område til debat, nærmere undersøgelse eller di-

alog.  

Emner til overvejelse: 

RKV hvordan og hvilke? 

Fagfællesskaber mellem pædagogiske assistenter og fx pædagoger 

mm..   

 

7. LUUs sammensætning (dagplejen i Aabenraa kommune vil gerne 

inddrage yderlig to personer, samt FOA Sønderborg og måske 

Sønderborg kommune) 

Uddannelsens faglige udvalg PASS, har uddelegeret LUUérnes 

sammensætning til, LUUérne.  

 

Koordinatoren deltager som underviserrepræsentant.  

 

Der ønskes elevdeltagelse på alle møderne. TF forsøger at motive-

rer en elev til LUU.  

 

Måske skulle alle deltagende kommuner deltage? TF forsøger gen-

nem Kira at undersøge Tønder og Haderslev kommuners eventu-

elle deltagelse (Kira kunne hjælpe med et muligt netværk). 

 

Nikolaj peger på den komplekse rolle jobcenteret kan siges at have 

i dette LUU.  

 

 

8. Uddannelseslederens skoleberetning, det uddannelsespolitiske fo-

kus samt information omkring uddannelsestænkningen om PA på 

UC SYD (kvalitet, pædagogik og filosofi om uddannelsen) 

Dias og mange ord er fremlagt. (alle dias og links sendes i refera-

tet) 

 

 

9. Evt.  

- På UC SYD’s hjemmeside er der et opslag om uddannelsesud-

valg: https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/organisation-og-doku-

mentation/uddannelsesudvalg/ Her er noteret tidspunkt for det 

kommende temamøde mellem Bestyrelsen og alle uddannel-

sesudvalgene:  28. september 2017. Det bliver et formiddags-

arrangement i Esbjerg, afsluttes med frokost.  

Esbjerg Koordinator Pernille Gram vil være PAU´s LUU re-

præsentant for alle PA LUUér denne dag.   

 

https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/organisation-og-dokumentation/uddannelsesudvalg/
https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/organisation-og-dokumentation/uddannelsesudvalg/
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Links: 

UC SYDs hoved PA hjemmeside 

https://www.ucsyd.dk/uddannelser/paedagogisk-assi-

stent/ 

 

 

Mere konkrete papirer 

https://www.ucsyd.dk/uddannelser/paedagogisk-assi-

stent/uddannelsens-officielle-dokumenter/ 

 

https://www.ucsyd.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/
https://www.ucsyd.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/
https://www.ucsyd.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/uddannelsens-officielle-dokumenter/
https://www.ucsyd.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/uddannelsens-officielle-dokumenter/

