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Lokale A1 

 

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

Karen Birgitte Hove, Lone Rasmussen, Mona Lisa Willads Petersen, Pia Engel, Per H. 

Mortensen, Stella Tinggaard, Elsebeth Helgesen.     

Afbud: Camilla, Karen, Lone, Pia.  

Referent TF.  

 

Præsentation af nye medlemmer.  

- Alle præsenterer sig, dejligt med nye kræfter.  
-  

 

1. Indkommende punkter: 
 

2. PAU 
 

- Egenbetaling ved studietur.  
TF orienterer og beretter at UC SYD naturligvis overholder alle 
retningslinjer.  
 

- LUU Kolding mangler repræsentanter fra områdets jobcentre? 
De tilstedeværende LUU medlemmer er alle positive for dette for-
slag, der ventes lige på tilbagemeldinger for de LUU medlemmer 
der har været fraværende ved dette møde.  
Vi tænker at invitere en fra jobcenteret i Vejle.  

 

- 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.  
 
Orientering omkring den nye RKV tænkning, der nu ligger som en 
hel uge i forbindelse med de ordinære 42 uger.  
 

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

 
 

3. AMU:  
 

- AMU organisering og placering fremadrettet på UC SYD 
Orienteret.  
 

- AMU udbuddet forventes vinter 2019.  
Orienteret. Hvis der er brug for yderligt materiale, kan dette 
blot eftersendes. 
 
 
a. EPOS efterlyser ønsker til nye uddannelser 

Vi vil ansøge om uddannelser i kommunikation, mindfulness 
og yoga 

b. Nye uddannelser fra EPOS 
EPOS arbejder på at nedbringe antallet af mål, der hvor der er 
overlab. Der udvikles samtidig stadig nye mål. 
EPOS har i forbindelse med den ny styrkede læreplan revide-
ret en del uddannelser. Se bilag. Hildur fremlægger de nye 
mål på næste LUU 

c. Dagplejen Fyn 
Fyn fortsætter med modul 3 frem til 2020. Derefter forventes 
at de 8 kommuner vil samarbejde om et PAU hold og et min-
dre antal AMU uddannelser. 

d. Dagplejen Kolding  
18/19 afholdes 14 hold i Forældresamarbejde 
Samarbejde med Vejle, Hedensted, Fredericia, Assens og Ha-
derslev. Hildur indbyder til fællesmøde i løbet af efteråret. 
Samarbejde med andre kommuner 
Mødet vil dels handle om de uddannelser der på nuværende 
tidspunkt samarbejdes om: Arbejdet som dagplejer, For tidligt 
fødte – og om der eventuelt var andre uddannelser, der 
kunne have interesse. 

e. Åbenrå  
Alle Åbenrås dagplejere skal i 2019 på uddannelse i den ny 
styrkede læreplan og arbejdet med brede læringsmål 

f.  Dagplejekonference FOA 
Vi havde en flot præsentation af projektet  
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g. Familieplejen uddannelse +åbne kurser 
Stor succes med 75 deltagere  
Vi udbyder også i samarbejde med Plejefamiliernes landsfor-
ening på Sjælland 

h. EGU 
Det kører rigtig godt og med en god styregruppe af vejledere 
fra Fredericia, Vejen, Kolding og Vejle der støtter op om un-
dervisningen og deltager på hvert modul. 
Vi ved endnu ikke hvad FGU vil betyde. 

i. Pædagogmedhjælpere – ingen efteruddannelsestilbud  
Der vil først være deltagere nok til et nyt grundkursus i efter-
året 2019. Hildur og Monalisa holder møde herom i efteråret. 
Vi vil også diskutere om der kunne være andre kortere uddan-
nelser der kunne være interessante. 
Vi ønsker at få etableret et samarbejde med de andre kom-
muner. Dette kunne måske også sikre en praktikvejlederud-
dannelse. 

 
j. Førstehjælp 

Vi undersøger igen 
 

4. Evt.   


