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LUU dagsorden Esbjerg d. 19/9 2018. KL. 10-11.  

Mødet vare kun en time da der efterfølgende ligger et AMU møde.  

 
Lokale 6204 
 
Indkaldt: Anders Stig Berthelsen, Heidi Thomsen, Heidi Kristensen, Ulla 
Fogh, Pernille Gram, Marianne Sørensen, Hans B. Jessen, Dorthe Bruun 
(Peter Worm deltager sammen med Dorthe).  
Kirsten Kotewitz.   
Afbud: Kirsten K 
Referent TF.  
En hurtig præsentation af alle.  
 

1. Indkommende punkter: 
Er der akutte eller aktuelle punkter der lige kan nå at komme 
med?  
- Vil LUU Esbjerg udpege en ny formand nu da Ida Sørensen er 

stoppet? 
Orientering af de vedhæftede UC informationer.  
- Der er orienteret.  
 

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

Punktet var på sidst, men her havde Heidi meldt afbud.  
Skanderborgs model er mere et rotationsprojekt. Der er ingen 
tvivl om at aftagernes behov betyder noget for uddannelsernes 
udbudsbetingelser.  
  
Repræsentant fra specialområdet til at sidde i LUU  
LUU AMU/PAU skal repræsentere alle de aftagende områder, så 
processen vil igangsættes.  
Pernille og TF undersøger mulighederne for at finde den rigtige 
kandidat til LUU pladsen.   

 
- Den nye optagelsesprocedure og det konkrete optag (og RKV). 

Pernille orienterer.  
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Desværre kunne det se ud som at, den nye optagelsesmodel kan 
begrunde UC SYDs svagere optag denne runde.  
Vi håber at det kommende optag vil rette sig.  
 
Rundt om bordet er der forsat uforstående dialog omkring Es-
bjergs kommunes beslutning om udelukkende at anvende SOSU 
skolen Esbjerg til at uddanne deres kommende PAUér.  
Dette gælder dog ikke for hele eller alle afdelinger af Esbjerg kom-
mune, fx bruger beskæftigelsesområdet UC SYD.  
 
RKV ugen er nu komprimeret hvor eleverne præsenteres langt 
stærkere end tidligere. Generelt fungerer dette rigtig fint, da det 
hæver kvaliteten på de 42 ugers hovedforløb.  
Ved næste optag bliver RKV tiden på 4 dage.  

 
- Fremlæggelsen af strukturen for Valgfrie specialefag. 

TF gennemgår med efterfølgende dialog.  
Den moderne virkelighed øger konstant behovet for skriftlighed 
og kompetencer i denne retning. Dette er alle enige omkring, 
men balancen mellem handlinger og skrift er kompleks, og denne 
udfordres til stadighed.  
 

 
 

3. AMU.  
 

- Prøver på alle mål i 2019. 
TF orienterer.  
 

- PPG (tidligere Grib Chancen) 
Anders orienterer.  
 

- Vi er blevet lagt ind under EVU, og skal nu samarbejde i det regi. 
Det giver nye muligheder for at levere brede kompetenceløft på 
flere niveauer. 

 
Dagplejeområdet: 
- Vi har ansat Anja Atnvorskov til at styrke os på området 
- Vi arbejder hårdt på at dagplejerne får del i midlerne til ud-

dannelse ind i ”Den styrkede læreplaner” 
 

EGU: 
- Vi har et dejligt hold med 15 deltagere. Vi følger spændt ud-

viklingen med FGU – og hvordan det vil indvirke på EGU. 
 

IGU: 
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- Vi har fået nye deltagere, og mønstrer nu et hold på 13 flygt-
ninge. Det går godt og de lærer meget. Vi er usikre på, om Es-
bjerg Kommune vil fortsætte med at rekruttere IGU-delta-
gere. 

 
Driftsentreprenøruddannelsen 
- Vi starter hold i Esbjerg, Roskilde, Aalborg og Herning. 
- Vi har holdt møde med SEVU ved John Steffensen, hvor vi fik 

bekræftet, at projektet er lige efter bogen – selv om målgrup-
pen og geografien er ”new normal”. 

 
STAR: 
- Vi har velfungerende strategiske partnerskaber med både 

VUC og AOF – og alt kører på skinner. Vi barsler snart med 
små film om projektet, som vil blive distribueret på sociale 
medier mv. 

 
Fodbold – KrydsCup: 
- Vi har afviklet det første KrydsCup stævne på flexbanerne. Det 

gik rigtig godt – 7 hold deltog, og det viste sig at være en rigtig 
god måde at møde menneskene fra uddannelsesfremmede 
miljøer, og det matcher fint med UC Syds strategi på rekrutte-
ringsområdet. Måske FOA og 3F vil hejse flaget næste år? 

 
 

 
 

4. Evt.  
 


