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LUU dagsorden Esbjerg d. 14/6 2018. KL. 10-12.  

 

Lokale 6204 

 

Indkaldt: Anders Stig Berthelsen, Ida Sørensen, Heidi Kristensen, Ulla Fogh, Pernille 

Gram, Marianne Sørensen, Hans B. Jessen, Lise Lotte Damgaard, Dorthe Bruun,   

Kirsten Kotewitz.   

Afbud: Anders, Heidi, Ulla, Kirsten.   

Referent TF.  

 
1. Indkommende punkter: 

Er der akutte eller aktuelle punkter der lige kan nå at komme 
med? 
 
Præsentation af nye LUU medlemmer.  
 
Dorthe giver et kort indblik på Jobcenterets håndtering af 
borgernes svære uddannelsesvalg. Dejligt at jobcentertænk-
ningen med dette uddannelsesfokus er med i LUU.   
 
Ida orienterer omkring mulige reorganiseringer internt i FOA 
Varde, der sikkert betyder at FOA Varde fremadrettet sender 
en anden repræsentant.  

 
2. PAU:  
- Modulering af PAU – ala Skanderborg (Her giver vi ordet til Heidi) 

Sønderborg processen giver inspiration, relativt mange kommuner 
kikker på lignende løsninger. Dog er der store udfordringer om-
kring den konkrete organisation af uddannelsesprocessen.  
Det er vigtigt at sige, at der mangler ikke uddannelses vilje fra de 
forskellige fagkontorer, disse overliggende processer kan kun be-
sluttes politisk.   
 
Der diskuteres forskellige modeller for at kunne sender medarbej-
dere på uddannelse. Der er ingen tvivl om at konstruktionen bag 
dagplejens virkemåde.  
 
Der berettes omkring dagen hvor en politiker har været i praktik i 
dagplejen. Måske en ide til eksport.  
 
Ida fremlægger en beregning over det, det koster at sende en 
dagplejer på PA uddannelsen.  
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- Repræsentant fra specialområdet til at sidde i LUU – gerne en le-
der/ mellemleder fra udviklingscenter Ribelund. Hvad siger LUU 
Esbjerg til det?  
LUU vil gerne overveje dette punkt til næste møde. Der er flere 
vinkler, historisk og kulturelt i dette punkt, hvilket skaber bred dia-
log.  
 
LUU skal dog fokusere på, at dette LUU ikke er specifikt rettet, 
men skal dække hele uddannelsens sigte ifølge med uddannel-
sesordningen og arbejdsmarkedets muligheder efterfølgende.  
 
Og at det er Ribelund der spørger – hvor PAU Esbjerg ofter alle-
rede modtager flere elever fra.     

 
- Overskueligt materiale omkring lønrefusion m.m. som vi kan hen-

vise til. Kan vi tale med FOA-damerne om dette på mødet? 

Gennemført under første punkt.   

 
- Egenbetaling ved studietur orientering. 

TF orienterer at alle retningslinjer overholdes.  
 

- Den nye optagelsesprocedure og forventede optag. 
UC SYDs PAU er tvunget på platformen optagelse.dk 
Dette er første gang vi prøver det, det forventes desværre at give 
lidt udfordringer. Konkret betyder det at optagelsesprocessen ikke 
længere ligger i vores hænder, samt at det tekniske på platformen 
ikke er rigtig færdig.  
 

- Its Learning. 
UC har skiftet læringsplatform – fra Black Board til It´s Learning.  
 

- Den kommende dimension? 
Dette kan være en fin anledning til at se hvad uddannelsen bl.a. 
arbejder med. Husk at alle er velkommende.  
 

- Sønderborg orientering. 

TF orienterer omkring didaktiske overvejelser ved Sønderborg 

klassen – og generelt går det absolut godt.  

 

 

 
 

3. AMU.  
 

- Organisering og placering af AMU i fremtiden. 
Orienteret, der kan naturligvis stilles spørgsmål til alt muligt.  

 
- Forventede udbudsrunde vinter 2019.  

TF orienterer om den forventede proces, og lidt positive og nega-
tive overvejelser.  
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Dagplejerne: Vi kører fortsat basiskursus for dagplejerne – ét i foråret og ét i ef-

teråret. Derudover har vi en række korte kurser, som har fin tilslutning (her kan 

du dele den flotte brochure ud). Vi oplever, når der kommer deltagere på forlø-

bene, at de IKKE kender til det fine udbud – måske FOA vil samarbejde om at di-

stribuere brochurer mv.? Anders har møde med dagplejelederne i Dagplejen 

Vest medio juni, hvor vi kommer med et oplæg. Jorden er gødet efter at vi havde 

et meget fint oplæg med Dagplejernes Landskonference. 

 

EGU: Det har vist sig at være en rigtig god idé at køre med løbende optag på de 

fire moduler over året. Vi kører for nuværende med rekordmange deltagere – 20 

gode og engagerede mennesker. Det forlyder fra Billund, med et glimt i øjet, at vi 

kører det hele skævt, for ALLE deres unge vil nu på EGU. Vi har bestemt også 

formået at tiltrække nogle dygtige undervisere, og UU-vejlederne i kommunerne 

bakker meget fint op. 

 

IGU: Det kører planmæssigt med 10 engagerede flygtninge. Vi har inkluderet én 

ny deltager – og til august er der én fra Kolding der kobler sig på. Den 13. juni 

holder vi møde for ca. 12 IGU-vejledere fra Esbjerg Kommune – så må vi høre, 

om der er fremtidsperspektiv i dette arbejde. Vi forventer, at de alle kommer i job 

(og fortsætter som fuldgyldige medlemmer i FOA). Den samme dag holder delta-

gerne små oplæg om deres forløb. Vi havde planlagt noget med mad og drikke – 

men der er ramadan (!) 

 

Familieplejekurser: Det år rigtig fint – vi har praktisk talt forløb i hele landet, og 

det kan lade sig gøre, fordi vi er med i frie institutionsforsøg. Måske skal vi over-

tage arbejdet med PUP for UCC i København. Vi arbejder på at finde løsninger, 

så vi udnytter momentum, og ikke bliver bremset når forsøgsperioden udløber 

ved udgangen af året. 

 

 

DM i drift: Vi fik jo 3,1 millioner kroner af STAR til dette forløb: DM i Drift – DM 

står for Dansk og matematik ”Få skovlen under dine læse stave vanskelighe-

der…” Vi har ”headhuntet” Nikolai Fock fra VEU-centret, og arbejdet med at for-

følge projektets målsætninger går planmæssigt. Blandt andet har vi etableret et 

formelt og strategisk samarbejde med AOF Danmark, ligesom VUC landsdæk-

kende VUC-konsulentnetværk arbejder proaktiv med at udbrede kendskabet til 

DM i drift. 

 

Driftsentreprenruddannelsen: Vi har afviklet det første modul i første kvartal. 

Der var lidt begyndervanskeligheder og nogle forventninger, som skulle afstem-

mes. Men alt i alt gik det godt. Vi har lukket for tilmelding – der er nu fem hold 

klar rundt i det ganske land (her kan du runddele den nye brochure). Vi har netop 

ansat Henrik Nordmand Rasmussen som projektmedarbejder på denne opgave 

– på deltid. Vi deltager på Folkemøde på Bornholm med dette projekt. 

 

Alt i alt: Vi har fuld fart på, og vi spejder hele tiden efter muligheder og talentfulde 

medarbejdere til projektledelse og undervisning. 

 

Uddannelsen af dagplejere i vest? 

Opleves der udfordringer eller flaskehalse?  
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Behandlet.  

 
EPOS 
Indmelding af behov for nye eller reviderede uddannelser i 2019 

I forlængelse af tilsendt mail den 15. maj om indmelding af aktivitet og 

udviklings tendenser på arbejdsmarkedet, er EPOS også interesseret i, 

om der er forslag til nye ud dannelser eller behov for revision af nuvæ-

rende AMU-uddannelser. EPOS håber derfor på, at I vil medtage denne 

drøftelse i samme proces 

Behandlet. 

 
4. Evt.  

 
Pernille fremlægger den kommunale fordeling – hvor kommer ele-
verne fra?  
 


