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LUU dagsorden med referat Esbjerg d. 19 02 2018. 
KL. 10-12.   

 

Lokale  

 

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: Pernille, Lise Lotte Damgaard, Kirsten Kotewitz, Marianne Sørensen, Heidi Kri-

stensen, fraværende Martin Svane.  

Referent TF.  

 
1. Indkommende punkter: 

Er der akutte eller aktuelle punkter der lige kan nå at komme 
med? 

 
2. PAU:  

- De afsatte statslige midler til PA-uddannelse i praksis? Hvad 
sker der i kommunerne? Er der udmeldt yderligt? 
Der er forsat ingen viden om dette.  
 

- Orientering og status omkring PAU UC SYD og om optag i Es-
bjerg.  
TF skal gerne undersøge den præcise kommunale fordeling for 
eleverne.  
Der er i dag startet 17 elever på EUV1 PAU. Dette er det stør-
ste vinter optag i Esbjerg nogensinde.  
 

 
- Nyt om PAU på UC herunder orientering fra Aabenraa, Søn-

derborg og Kolding. Især samarbejdet mellem UC SYD og 
SOSU Syd.  
Pædagogisk institut skal til sommer 2018 have ny institutchef. 
Dette forventes at give en eller anden form for forandringer. 
Men mere om dette senere.  
 
Koldingoptag 18 elever (8 mænd).  
Aabenraaoptag 17 elever.  
 

 

Dato 

19 02 2018 
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TF 
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UC SYD Aabenraa har indgået et rigtig fint og grundlæggende 
samarbejde med SOSU Syd. Her prøver vi at samarbejdes gen-
nem praktiske og pragmatiske tiltag, dette bliver indskrevet 
direkte i den kommende partnerskabsaftale skolerne mellem.   

 
- Den lange rapport fra Teknologisk institut.  

Er det slut med ufaglært pædagogisk arbejdskraft i DK? 
EVA presser pædagoguddannelsen, hvor efterlader det PAU? 
TF gennemgår rapporten, grundlæggende peger rapporten på 
at det er slut med ufaglærte i den pædagogiske sektor.  
Og den stimulerer de allerede igangsatte initiativer på det pæ-
dagogiske område.  
 

3. AMU.  
 

- IGU: Vi har 9 deltagere i Esbjerg – det går godt. 
- EGU: Rekordmange begyndte i januar på modul 1 – 19 delta-

gere. Det fungerer fint med det løbende optag gennem året. 
- Grib Chancen: Nyt hold begynder i maj, vi forsøger eksport til 

Varde – i første omgang.  
- Messe i Varde 
- Seks ugers selvvalgt uddannelse: Vi udbyder en pakke fra posi-

tivlisten. Hans var meget positiv for det fleksible tilbud. Hans 
oplyste, at kommunerne helst ikke vil modtage print-materi-
ale. Vi udbyder følgende PAMU-mål: 
14. – 15. maj: Leg med sprog 
21. – 25. maj: Inkluderende pædagogik 
28. maj – 1. juni: Børns motorik 
4. – 6. juni: Samspil og relationer 
11. – 15. juni: Konflikthåndtering 
15. – 22. juni: Leg og læring med digitale medier 
 
Når vi har oprettet og har kviknumre kommunikerer vi det 
bredt ud – vi vil køre en tilsvarende pakke fra uge 43. 

 
- Driftsentreprenør uddannelsen:  

Første hold er begyndt med 19 deltagere! 
 

- Dagplejen Vest – program og status: Jeg vedhæfter brochure. 
 

- Modulering af AMU – ala Skanderborg (Her giver vi ordet til 
Heidi) 
Dette punkt kommer på næste møde.  

 
- Hvordan italesætter vi EGU (Uddannelse eller?) 
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Dette er kva UVM en uddannelse, og UC SYD kan ikke itale-
sætte dette anderledes. 
Dette punkt kommer på næste møde.   
Kunne vi eventuelt invitere A kassen, eller en EGU-vejleder? 
Hvor går/kommer EGUérne hen efter endt uddannelse?  
Og hvem kan svare på det.  
 
EGUeleverne har på UCS samme vilkår som alle andre stude-
rende.  
 
 

4. Evt.  
 
Den store gruppe af dagplejeledere på Fyn, har haft besøg af PAU 
projektkonsulenterne fra Sønderborg kommune. Målet var en di-
alog og videns overdragelse af PAU forløbet i Sønderborg kom-
mune. De fynske enheder overvejer i fællesskab en lignende løs-
ning med UC SYD som PA udbyder. 
Dog oplever de meget forskellige vilkår, nogle oplever stor børne-
tilvækst, andre det modsatte.    


