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LUU dagsorden med referat Esbjerg d. 13/11 2017. 
KL. 10-12.   

 

Lokale 6246 (TF tager i mod nye folk ved UC Service).  

 

Indkaldt: Anders Stig Berthelsen, Ida Sørensen, Martin Dunlap Svane, Heidi Kristensen 

Ulla Fogh, Pernille Gram, Marianne Sørensen, Hans B. Jessen, Lise Lotte Damgaard,  

Kirsten Kotewitz.   

Afbud: Anders SB. Ulla Fogh, Lise Lotte Damgaard, Martin Svane. 

Referent TF.  

 

 
 

1. Indkommende punkter: 
Er der akutte eller aktuelle punkter der lige kan nå at komme 
med? 
- Det er der ikke.  
 

2. Præsentation og konstituering af LUU.  
Dialog herunder: TF guider igennem.  
 
- Luu Esbjergs sammensætning og medlemmer. 

Uddannelsens faglige udvalg PASS, har uddelegeret LUUérnes 
sammensætning til, LUUérne.  
Den nye kreds af medlemmer er ikke afvisende for at sidde i 
LUU, så TF indkalder til 4 møder i 2018, og så deltager de der 
kan.    
 

- Planlægning af dagsordenens udformning og administrations-
forventninger (tidspunkter, dagsordenopbygning, varighed ol.) 
Dialog om udvalgets fokus og interesse (hvis der er behov her-
for) Altså, hvordan gøres møderne relevante og nærværende? 
Skal der være særlige fokusområder? Opleves LUU deltagel-
sen som deltagende eller modtagende?  
UC SYD opleves at stå for denne del. Der vil altid for alle, være 
mulighed for at præge dagsordenen, og der er ikke begræns-
ninger for punkter der kan løftes ind i LUU.  
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- Uddannelseslederens skoleberetning, det uddannelsespoliti-

ske fokus samt information omkring uddannelsestænkningen 
om PA på UC SYD (kvalitet, pædagogik og filosofi om uddan-
nelsen) – et lille PowerPoint. 
TF gennemgik meget kort skolens didaktiske og pædagogiske 
overvejelser og planlægningen bag driften af uddannelsen. 
UC SYD vil altid deltage i diverse møder, arrangementer hvor 
det giver mening at orienterer og fortælle om både selve ud-
dannelsen og hvordan vi ser den i praksis.    

 
 

3. PAU:  
- De afsatte statslige midler til PA-uddannelse i praksis? Hvad 

sker der i kommunerne? 
Kan kommunerne, FOA og UC SYD samarbejde om uddannel-
sestankerne?  
Kommunerne ser positivt på et kommende samarbejde, hvor 
deres interne interesseoverlap kunne få et konstruktivt sigte. 
De vestjyske kommuner kunne eventuelt indgå en rulle/rotati-
onsforløb med UC omkring både PAU og AMU forløb.    
 
Bred dialog omkring PA uddannelsens sigte og tilrettelæg-
gelse.  
 
Der mangler dog forsat beslutninger hvorom den udlagte PAU 
pulje skal udmøntes. Denne del forventes politiseres.  
  
 

- Orientering og status omkring PAU i Esbjerg området  
 

- Nyt om PAU på UC herunder orientering fra Aabenraa, Søn-
derborg og Kolding.  

 
 

4. AMU.  
- Orientering af igangværende og kommende aktiviteter. 

 
- Tre partsforhandlingernes forventede betydning for AMU (TF 

orienterer). 
 

5. Evt.  
- Planlægning af det næste års møderække 
- TF sender datoer ud til alle.  
- Deltagerkredsen vil gerne inviteres til yderlige LUU møder i UC 

regi.  
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