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LUU referat Aabenraa d. 24-11 2017.  

KL. 10-12.   

 
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: Anni B Jessen, Gitte P Mikkelsen,  

Referent TF.  

 

 

1. Indkommende punkter? 

Ingen punkter 

 

2. Opfølgning på referat  

Blot som gennemsyn af denne nye proces, så vi kommer sikkert i 

gang.  

            Ingen kommentar.  

 

3. LUUs sammensætning 

Det har ikke været muligt for Tønder og Haderslev at udpege LUU 

medlemmer endnu, men der arbejds på det.   

Processen forsættes, på en måde så det giver mening. 

Der forsøges forsat at finde de relevante deltagere fra Haderslev og 

Tønder.  

 

4. Er der konkrete bevægelser på vej? 

Der ligger 500 millioner til PA-uddannelse til dagplejeområdet. 

Hvordan skal udmøntningen af disse midler ske? 

Der er endnu ikke sluppet noget konkret ud fra styrelsen. 

Flere dagplejeledere fortæller at de er tilbageholdende med at 

sende deres folk på uddannelse. Der er vilje, men pt er der ikke 

økonomi.  

 

 

 

 

Dato 

24/11 2017 

 

Reference 

TF 

tfal@ucsyd.dk 
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5. Status på det igangværende hold og Forventet optag i Aabenraa. 

Holdet trives og eleverne vokser som uddannelsen skrider frem.  

Alt er forsat nyt på campus Aabenraa, men PAU eleverne optræder 

robuste, rummelige og meget fleksible og samarbejder med UC på 

alle måder – bl.a. modtager disse elever undervisning udendørs og 

i værksteder, altså de undervises i praksisnære miljøer. Ditte for-

tæller bl.a. hvilke kæmpe effekt studieturen til København har. 

   

Ditte forventer at det kommende hold bliver på 12-16 elever.  

Generelt oplever PAU i Aabenraa at miljøet og livet på campus er 

være meget positivt og givende.  

 

 

6. Proces Sønderborg kommune.  

Der har været RKV samtaler. 

- Yderlig status.   

Det første hold fra kommunen er fundet, en vis grad af frivillighed 

har været prioriteret til dette hold.  

Sønderborg klassen skal undervises i Udviklings Huset der ligger i 

Havnbjerg. UC underviser på præcis samme måde, og leverer præ-

cist det samme indhold som på alle andre adresser.  

 

De kommende elever har oplevet mødet med UC meget positivt, 

så positivt at Ditte er inviteret ud til næste gruppe for at fortælle 

om alt muligt, men tilbage står det, at de kommende deltagere glæ-

der sig.  

 

Kira fortæller lidt omkring den politiske proces, den politiske hel-

hedsplan på børneområdet fra Sønderborg har været en yderst 

kompleks proces. En proces der har givet genlyd over det ganske 

land. Så meget at Kira er inviteret til Fyn for at orientere.  

 

 

7. Evt.  

Bred dialog omkring deltagernes kompetencer – uddannelsens mu-

ligheder og begrænsninger, efterfølgende jobmuligheder, hvilke 

bagvedliggende proces et uddannelsesforløb kan og ikke kan give.  


