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  LUU Aabenraa d. 18. juni 2018.   

KL. 09 - 11.   

 
Lokale: Det lille mødelokale.  

 

Indkaldt: Anni Bruselius Jessen (FOA Rødekro), Gitte Paulsen Mikkelsen 

(FOA Sønderborg), Nikolaj Stage Jensen (Aabenraa jobcenter), Steen 

Hansen (3F); Kira Vanggaard (Sønderborg kommune), Lene Reese 

(Aabenraa kommune)  

Og UC SYD koordinator Ditte Nørup Petersen 

 

Afbud: Lene Reese, Anni B Jessen.  

Referent TF.  

 

 
1. Indkommende punkter? 

TF orienterer kort om den seneste politiske situation omkring 
PAU.  
 

2. AMU er nu rykket til Aabenraa. Hvis der er behov herfor vil en 
AMU koordinator komme med på LUU. LUU Aabenraa kan også 
beslutte at der fast skal sidde en AMU repræsentant.  
Det forventes at AMU aktiviteterne i og omkring Aabenraa vil øges 
fremadrettet.   

 

AMU organisering fremad på UC SYD.  

AMU flyttes til UC SYDs EVU afdeling. TF forbliver leder.  

 

AMU udbud forventes vinter 2019. 

Orienteret. Vi forventer at indgive vores ansøgning april/maj 2019.  

 
3. Den nye PAU RKV uge. 

Ditte orienterer omkring RKV ugen, både indhold og funktion.  
Og at denne uge ligger som indledning til de ordinære 42 ugers 
PA uddannelse. Vi ser dette som en styrket måde at starte uddan-
nelse på, det er klart at denne model skal evalueres efterføl-
gende.  
 

4. Den nye optagelsesprocedure. 
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.  
Vi forventer at kunne videregive en form for vejledning til samar-
bejdspartnere (når denne forligger…)  
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Ved Sønderborgs næste holddannelsesproces, stiller UC SYD sig 
gerne til rådighed så vi kan hjælpe hinanden med denne online 
proces.  
 

5. Tiltag i både Sønderborg og Aabenraa.  
- TPE – hvorfor er vi med (for at af/bekræfte vores deltagelse her – 

vs. FOA fx). 
Ditte orienterer at PAUérne altid gives denne mulighed, da dette 
matcher den virkelighed der venter efter studiet. Sønderborg hol-
det inviteres til campus for naturlig deltagelse.  
 

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

- Sprogfitness – Sønderborg (info om lokalnetværket) Orienteret.  
 

- Campus US – råd – samarbejdet mellem div. – bla. Kommunen 
og de andre campus. Orienteret. 

 
- Sønderborg fag ”styrkede lærerplaner” 

PASS forventes at udarbejde et valgfag direkte til dette tema. 
LUU Aabenraa forventer kommende dialog omkring denne vinkel, der 
kan fint tilrettelægges flere tilgange.  
 

- Kommende dimission. 
Dette kan være en fin anledning til at se hvad uddannelsen bl.a. 
arbejder med. Husk at alle er velkommende.  
  
 

6. Brugerbetaling ved studieture.  
UC SYD PAU laver ikke fodfejl ved denne egenbetaling, vi holder 
os under alle gængse grænser. Og pålægger generelt ikke ele-
verne udgifter på studieture.  
 

7. Evt.  
 


