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LUU dagsorden Kolding d. 19 02 2018. KL. 13-15.   

 

Lokale S16.  

 

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

Jens Lund, Jørgen Runge Jensen, Karen Birgitte Hove, Lone Rasmussen, Mona Lisa Wil-

lads Petersen, Pia Engel. 

Afbud: Karen Birgitte Hove, Lone Rasmussen, Jens Lund, Camilla Vennberg Lassen. 

Referent TF.  

 

1. Indkommende punkter: 
- TF med opsamling og proces omkring institutchefen og FOA KBH. 

(FOA har på baggrund af forhandlinger udskudt mødet til maj).  
- Og at Kim Larsen går på pension til sommer. Og processen om-

kring en ny institutchef er allerede i gang.  
 

2. AMU:  
 

- Arbejdet med de nye AMU-mål efter trepartsaftalen.  
(Kan LUU være med til at skrive en indstilling?). 
Generelt ønsker man at slanke AMU for mål. Indenfor alle AMU-
uddannelser er der rigtig mange mål (over 3000).  
Det gælder nu ikke det pædagogiske område. Her er 116 mål og 
de dækker både specialområdet, kurser for flygtninge og indvan-
drere, håndhygiejne og førstehjælp med flere. Til eksempelvis 
dagtilbuddene er der kun omkring 36 relevante mål. 
Derudover er EPOS i gang med at revidere en del uddannelser. I 
rapporten om AMU på det pædagogiske område, kan vi se, at de 
fleste vælger længerevarende forløb for at sikre at eksempelvis 
dagplejere har den grundlæggende viden til at arbejde på et mere 
professionelt grundlag. 
Alligevel ser det ud til at EPOS ønsker at skære de traditionelle 
uddannelser som Børns kompetencer, Børns motorik, sansning og 
bevægelse og mange flere, der nu er på 5 dage ned til 2-3 dages 
uddannelse. De ønsker samtidig at lave selvstændige 2mål, der 
handler henholdsvis om metoder og refleksion. Det er to gode 
mål, men da man ikke ubegrænset kan anvende den samme AMU 
uddannelse kan det ikke kompensere for at skære i uddannelses-
længden på andre kurser. 
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LUU besluttede at Hildur skal lave et udkast med indsigelser til 
EPOS. 
Dette vil blive sendt til LUU medlemmer til godkendelse.  

 
 

- AMU-orienteringspunkt 
Der er behov for at se på hvordan kommunerne kan arbejde sam-
men om uddannelse. Flere kommuner har så få dagplejere, at hvis 
deres dagplejere skal efteruddannes, er det nødvendigt at større 
kommuner vil samarbejde. Dette punkt vil komme til diskussion 
på næste LUU. 
 
Fyn kører fortsat helt fantastisk. Efter modul 2 er der virkelig sket 
et skift i dagplejernes viden og tiltro til egne kompetencer. De ar-
bejder langt mere struktureret og målrettet. Kommunerne støtter 
i den grad op om projektet trods besparelser mm. 
 
EGU vi har igen i 2018 et EGUhold med 14 unge mennesker. Der 
er stor opbakning fra EGUvejledere og institutioner 
 
Familiepleje UC Syd har i samarbejde med Plejefamiliernes 
Landsforening inviteret VIA og UCC til samarbejde om at udvikle 
uddannelse på 4 moduler (2 år) Uddannelsen starter 5 steder 
forår 18. 2 på sjælland og 3 hold i region syd. Til efteråret starter 
VIA hold op og UC Syd starter også et hold op på campus i 
Åbenrå. 
Lige nu er i alt 125 Familieplejere startet op. det er en stor succes 
og viser familieplejernes interesse for uddannelse. 
 
Kolding dagpleje laver 14 hold om Forældresamarbejde efterår 
2018/og 2019. Gerth fremhævede at skal have koblet pædago-
gerne på, så de kan støtte dagplejerne. 
 
Åbenrå dagpleje skal have 5 hold omkring den ny styrkede lære-
plan og dokumentation i 2019. det er dejligt at vi nu er blevet 
samarbejdspartnere med dem 
Andre hold Vejle og Hedensted dagpleje er meget interesseret i 
grundkursus 2018. Dette bliver der arbejdet på. Derudover gen-
nemfører vi hold om Arbejdet med for tidligt fødte for Kolding, 
Vejle og Hedensted. 
 
Pædagogmedhjælpere. Pia arbejder hårdt for at skaffe nok delta-
gere til et praktikvejlederhold. Der vil først være deltagere nok til 
et nyt grundkursus andet halvår af 2019. En diskussion af behovet 
skal på til næste LUU møde 
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- Den lange rapport fra Teknologisk institut.  
Er det slut med ufaglært pædagogisk arbejdskraft i DK? 
EVA presser pædagoguddannelsen, hvor efterlader det AMU og 
PAU? TF skal nok gennemgå rapporten.   
Rapporten gennemgået – ét interessant punkt er efterspørgslen 
på medarbejdernes personlige refleksionskompetence, dette er 
nyt i denne sammenhæng. Og understreger behovet for uddan-
nelse.   

 
 

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

der i kommunerne? Er der udmeldt yderligt? 
Desværre, ingen ved endnu noget nyt.  
 

- Orientering og status omkring PAU UC SYD og om optag i Kolding.  
Dejligt stort vinteroptag.  
8 mænd og 10 kvinder. Et stærkt og dynamisk hold.   

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

borg og Kolding. Især samarbejdet mellem UC SYD og SOSU Syd, 
og forventet ny PAU koordinator Kolding. 
  
Vi har i vores Aabenraa afdeling opbygget et lavpraktisk og utro-
ligt bredt samarbejde med SOSU Syd, dette på mange og nye må-
der at samarbejde på.  
 
PA Kolding forventes at ansætte en ny koordinator i disse uger.  
Marlene Lysemose har ønskede at komme tilbage som underviser 
på pædagoguddannelsen.  
 
Esbjerg optag 17 elever. 
Aabenraa optag 17 elever. 
Kolding optag 18.  
Sønderborg optag til maj 26 elever. 
Alle EUV1 elever.   
 
 
 

 
4. Evt.   


