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  LUU Aabenraa d. 30/11 2018.   

KL. 10-12.   

 
Lokale: Det lille mødelokale D 0 03.  
 
Indkaldt:  
Anni Bruselius Jessen (FOA Rødekro), Gitte Paulsen Mikkelsen (FOA Søn-
derborg), Nikolaj Stage Jensen (Aabenraa jobcenter), Steen Hansen (3F); 
Kira Vanggaard (Sønderborg kommune), Lene Reese (Aabenraa kom-
mune)  
UC SYD PAU koordinator Ditte Nørup Petersen 
UC SYD AMU koordinator Anja Hassig Lyberth Anderskouv 
 
Afbud: Gitte Mikkelsen, Anni Jessen.  
Referent TF.  
Per Wøssner deltager i stedet for Kira Vanggaard.  
 
 

1. Indkommende punkter? 
 

2. RKV ugens tilpasning (Ditte) 
Ditte gennemgår de 4 dages RKV. RKV er et krav ved optagelse på PA. 
Den kan være mellem en halv til 5 dage.  
(3 dage i Sønderborg).  
Modellen og kravene bag den udvidet RKV gennemgås ligeledes. (ved-
hæftes med referatet).  
Bred dialog omkring elevernes udfordringer og muligheder gennem sko-
letiden. 
Alle borgere kan komme direkte ind fra gaden, og bede om en IKV (indi-
viduel kompetence vurdering). Denne erstatter ikke at der også ligger 
den RKV op til uddannelsesstart.    

 

 

3. Den skriftlige manual (TF) 
TF orienterer om baggrunden for at denne opgaveskabelon er nødven-
dig også på denne uddannelse. Skabelonen vises på storskærm. Målet 
med opgaven er en træning i at systematisere sine tanker og pædagogi-
ske overvejelser, samt at konkretisere de handlinger der skal effektue-
res efterfølgende.   
 

 

 

 

Dato 

21 11 2018 

 

Reference 

TF 

tfal@ucsyd.dk 

 

 

 

mailto:tfal@ucsyd.dk


 

 

 

 

 

 

 

2 / 3 

4. Adjunkter på PAU (TF) 
Der er ansat 3 adjunkter på med base på PAU. En i Aabenraa og to i Kol-
ding. Forløbet vil tage fire år, hvor adjunkten vil skulle undervise på PA 
men også på grunduddannelse VU og forskning.  
Dette at, der er direkte forskning på PAU, er helt nyt.  

 

 
5. Studietur til København (Ditte) 

68 elever fra alle byer i bus til København. Alle eleverne blandes til alle 
de forskellige aktiviteter. De fleste aktiviteter og besøg har politisk og 
socialpædagogiske orientering.  
Eleverne har til opgave at opsamle refleksioner til den skriftlige opgave, 
der skal arbejdes på efterfølgende tilbage på skolebænken.  
Denne tur giver mange forskellige oplevelser, og på mange forskellige 
niveauer (fagligt, kulturelt, personligt, økonomisk, familierettet og 
mere).  
 

6. AMU 
 
- De styrkede lærerplaner og disse betydning for 2019? (Anja) 

Anja gennemgår processens overblik på storskærm.  
Denne konkrete undervisningsproces vil sikkert blive så tidskræ-
vende at Anja kommer til at bruge al sin tid på området, dette vil 
kræve en anden koordinator for AMU, og derfor muligvis en ny ko-
ordinator til LUU Aabenraa.  
PA-uddannelsen forventes at revideres pr 1 januar 2019, så tema-
tikkerne og tænkningen bag de styrkede lærerplaner er indarbejdet 
direkte i PA uddannelsen. Dette sker mest ved justeringer og tilpas-
ninger.  
 

- AMU-overblik? 
Omkring de ”almindelige” AMU-uddannelse, kører der for tiden pri-
vate og kommunale dagplejerne (private børnepassere), samt er 
der meget aktivitet omkring familieplejerne. Samt motorik uddan-
nelse.  
Bred dialog omkring diverse udfordringer omkring dagplejens virke-
lighed set økonomisk, politisk og organisatorisk.  

 

- Udbuddet på AMU er udmeldt.  

Der skal skrives på selve ansøgningen til januar 2019.  
Det kan ikke afvises at der kan opstå politisk uro, da der er flere 
der forventes at søge udbuddet i samme områder.  
Hovedpunkter ved dette udbud forventes at bliver: 

• At private kan søge 

• At geografisk tilknytning ophæves 

• At det skal være nemmere at søge om udvikling af nye AMU-
mål/uddannelser 
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- Prøver på AMU 
Det er besluttet at alle AMU-mål defineres gennem nationale 
prøver/test i 2020. Arbejdet er i gang og skal forløbe mellem 
UC og SOSU-skolerne. Processen kommer fra EPOS, skolerne 
skal forsøge at tilrette prøverne, uden at de tager tid fra un-
dervisningen.  

 

 

- Særskilt orientering omkring KEF og henvendelse fra STUK. 
TF orienterer omkring henvendelsen fra STUK omkring formu-
leringsudfordringer omkring KEF og entreprenørforløbet. Vi 
afventer styrelsens svar.   

-  

  

7. Datoer i 2019.  

TF melder datoerne ud fra 2019. 
              Gerne fredag i LUU Aabenraa.   
 

 
 
 

8. Evt.  

• Muleposer til bestyrelsen 😊 


