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LUU Kolding. D. 09 05 2017. Kl. 13-15.  
 

Lokale A3 

 

 

Tilstede: Jens Lund, Pia Engel,  

Karen Birgitte Hove, Hildur Marianne Hedelberg, Cathja L Nielsen, Jørgen Jensen.  

 

Afbud: Lone Rasmussen. Gerth Hansen, Mona Lisa Petersen.  

Referent Thomas Falk  

 

 

 

1. Indkommende punkter eller bemærkninger:  

 

2. PAU. 

- Beskæftigelsesundersøgelse. 

 

Generelt et positivt billede. UC Facebook oplever 

mange positive historier PAérne imellem.  

Foa Kolding oplever en lille stigning i antallet af ar-

bejdsløse PAér. Den konkrete forklaring kendes ikke.  

 

- Brev fra KKR. 

Orienteret. Og debat omkring forholdet mellem EUD 

og EUV tænkningen og forståelsen i både KL, KKR 

og UVM.  

 

- Orientering fra møde med PASS. 

TF skal til møde med repræsentanter fra PASS og UC 

lederne, referatet herfra kommer på næset LUU Kol-

ding.  

 

- Promovideo af PAU UC SYD. 

Er er en reklamefilm på vej. UC SYD vil gerne vise 

hvilke kvalitet og tænkning der ligger bag PAU på 
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UC SYD, denne film er mest rettet mod politikere og 

beslutningstagere.  

  

- Kort orientering fra Mona Lisa omkring Videns net-

værket og det kommen EUD hold. 

TF orienterede en lille smule om oplevelsen af den 

kvalitet der ligger i netværkets arbejde. UC SYD op-

lever at netværket virker meget positivt ind i uddan-

nelsen og samspillet UC og arbejdspladser i mellem.   

 

- Forventninger til sommer optag.  

Der forventes et relativt stort optag på EUV1, og 12 

EUD elever.  
 

- Det årlige UC møde med LUU medlemmer, vil være 

den 28 september 2017, om formiddagen.  

 

 

 

3. AMU. 

- Pædagogmedhjælpere.  

A. Der afholdes et grundkursus for pædagogmedhjælpere i 

efteråret 2017 

 

B. Vi har aftalt med Mona Lisa at Samspil og relationer er 

næste indsatsområde for pædagogmedhjælpere. Der er 

dog nogle problemer i forhold til hvordan vi skal få det 

synliggjort som indsatsområde, da Kolding kommune 

ikke vil stå for nogle forpligtigelser i forhold til afhol-

delse/tilmelding – så på den måde vil det have status som 

almindelige åbne kurser. Vi skal dog se om vi kan gøre 

et eller andet smart, så institutionerne vil samle sig om 

dette forløb. 

 

- Familieplejere. 

Vi har etableret et tæt samarbejde med Landsforenin-

gen af plejefamilier. Under forsøgsordning afholdes 

der pt. AM uddannelser i Kolding/Esbjerg/Skander-

borg og Næstved. Samt et sommerkursus. 

Vi arbejder sammen med LFP om at skabe et sam-

menhængende uddannelsesforløb for plejefamilier 

med start 2018. 
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- Dagplejere.  

- Grundkursus 

Der er lige afholdt grundkurset: Arbejdet som dagpleje 

med deltagere fra Hedensted, Fredericia, Kolding og 

Vejle. Deltagerne har givet fine evalueringer 

Der afholdes et forløb igen i efteråret 2017. 

Samarbejde mellem kommuner. 

Vi vil undersøge om der er basis for et udvidet samar-

bejde mellem de involverede kommuner til andre AM 

uddannelser for dagplejere. 

Fyn 

Projektet høster fortsat stor tilfredshed ved deltagere og 

kommuner. Det giver et markant bedre fagligt miljø. 

Vi afventer spændt forskningsresultater til efteråret. 

Der er ved at blive lavet en ny opdateret folder om pro-

jektet.  

 

 

4. Evt.  
- Skema til evaluering ved praktikvejledning.  

Pia undersøger sagen lidt nærmere og kontakter eventuelt 
Thomas Falk.  

 

- Planlægning af kommende AMU kurser.  
 

- Jens Lund er undersøgende omkring de elevpladser Kolding 
kommune anvender, og om hvordan praktikpladsen bliver 
godkendt til at uddanne PAUér.  
TF henvender sig til Mona Lisa i denne sammenhæng.  

 

- Jens Lund rejser et spørgsmål omkring elevernes arbejdsbe-
lastning under deres praktik.  
TF henvender sig til Mona Lisa i denne sammenhæng.  

 

- Dette var Chatjas sidste møde, tak for nu. 
- Til orientering har EFU valgt EUD elev Camilla Vennberg Las-

sen til LUU, Camilla er færdig om ca. 1.5 år.  


