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LUU dagsorden Kolding d. 11/9 2017. KL. 13-15.   

 

Lokale A4. 

 

Indkaldt: Camilla Vennberg Lassen, Gerth Aastrup Hansen, Hildur Marianne Edelberg, 

Jens Lund, Jørgen Runge Jensen, Karen Birgitte Hove, Lone Rasmussen, Mona Lisa Wil-

lads Petersen, Pia Engel. 

Afbud: Camilla Vennberg Lassen. Lone Rasmussen.  

Fraværende: Gerth Aastrup Hansen 

Referent TF.  

 

 

 

1. Indkommende punkter: 
 

2. AMU: 
- Dagplejekurser 

Kolding kommune gennemfører førstehjælp for alle deres dagple-
jere her i efteråret 2017.  
Efteråret 2018 og forår 2019 skal alle Kolding kommunes dagplejere 
på 1 uges AMU uddannelse i forældresamarbejde med fokus på 
kommunikation og formidling. 
Vejle, Hedensted og Fredericia kommune samarbejder nu om Arbej-
det som dagplejere. Derudover vil der også blive samarbejdet om 
Arbejdet med for tidligt fødte. 
 

- Pædagogmedhjælperne 
Vi gennemfører i efteråret 2017 Grundkurset: Pædagogmedhjælper 
i dagtilbud. Uddannelsen tilbydes også de private institutioner. Det 
er svært at fylde holdet op til 20 deltagere, men de fleste pædagog-
medhjælpere indenfor 0-5 års området har gennemført forløbet. 
SFO området har ikke deltaget.  

- De åbne kurser tiltrækker ikke så mange at der kan oprettes bære-
dygtige hold. UC SYD overvejer hvordan, eventuelt slet ikke at ud-
byde de åbner kurser. Vi kan altid på henvendelser oprette hold in-
denfor ca. 3 måneder. 
 

- Familiepleje og UC samarbejde 
- UC skolerne har i 2017 i samarbejde med Plejefamiliernes landsfor-

ening udbudt en række kurser for familieplejere med god succes. 
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- I samarbejde med UCere arbejdes der nu på at udbyde et længere-
varende uddannelsesforløb sammensat af AMU uddannelser til fa-
milieplejeområdet. 

 

3. PAU 
- Konsekvenser og bemærkninger til Kolding kommunes beslutning 

omkring lukning af deres EUD uddannelse. Hvor en opdateret be-
slutning lyder, at kommunen vil uddanne 6 elever årligt.  
Der er grundlæggende 4 scenarier ved denne beslutning.  

A. At UC SYD anbefaler kommunen at sender deres elever til SOSU skolen. 
B. At Kolding kun ansætter hver 2´ år, og derved en lidt større klasse. 
C. At der udarbejdes en semesterplan hvor årgangene samlæses.  
D. At UC kan tiltrække EUD elever fra de omkring liggende kommuner.  

- Der arbejdes på den bedste løsning, som ville være flere elever, og 
hernæst en rummelig semesterplan. UC SYD samarbejde med Kol-
ding kommune om løsningen.  

  
 

- Omkring PASS opdatering ved både LUU medlemmer og valg til 
dette,  
LUU skal sammensætte og konstituerer sig selv.  
 

- Godkendelsen af praktikpladser.  
PASS forhåndsgodkende alle kommunale intuitioner kva koncern-
godkendelser.  
Jens Lund peger på diverse udfordringer omkring denne beslutning.  
Bl.a. hvis der mangler den rigtige personalesammensætning, eller at 
efterfølgende ikke kan opnås ansættelse.  
LUU i Kolding sætter ved elevansættelse fokus på at kommunen an-
vender de ”rigtig” praktiksteder.  

 

- LUU og bestyrelsesdag 28. september 2017. Det bliver et formid-
dagsarrangement i Esbjerg, afsluttes med frokost.  
TF kan desværre ikke deltage.  

 
- Orientering omkring åbning af campus Aabenraa.  

 

4. Evt.  


