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LUU referat Esbjerg d. 29/11 2018. KL. 09-11. Lokale 4172.  

 
 
Indkaldt: Anders Stig Berthelsen, Heidi Thomsen, Heidi Kristensen, Ulla 
Fogh, Pernille Gram, Marianne Sørensen, Hans B. Jessen, Peter W.   
Kirsten Kotewitz.   
Afbud: Kirsten Kotewitz, Heidi Kristensen, Ulla Fogh, Hans Jessen, Mari-
anne Sørensen.  
Referent TF.  
 

1. Indkommende punkter: 
Er der akutte eller aktuelle punkter der lige kan nå at komme 
med? 

• Der er mange sene afmeldinger, så mødet gennemføres.  

• På kommende møde gennemgås LUU medlemmernes PASS 
orienterede grundlag. Således at nye medlemmer klædes på.  

 
 

2. PAU:  
- RKV ugens tilpasning (Pernille) 

Pernille gennemgår de 4 dages RKV. RKV er et krav ved optagelse på PA. 
Den kan være mellem en halv til 5 dage.  
RKV dagene gennemses på tavle.  
Modellen og kravene bag den udvidet RKV gennemgås ligeledes. (ved-
hæftes med referatet).  
Bred dialog omkring elevernes udfordringer og muligheder gennem sko-
letiden.   
 

- Den skriftlige manual (Pernille og TF) 
TF orienterer om baggrunden for at denne opgaveskabelon er nødven-
dig også på denne uddannelse. Pernille gennemgår skabelonen på stor-
skærm. Målet med opgaven er en træning i at systematisere sine tanker 
og pædagogiske overvejelser, samt at konkretisere de handlinger der 
skal effektueres efterfølgende.   

 

- 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.  
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3. AMU.  
 

- AMU udbuddet 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 

 
 

PPG (tidligere Grib Chancen): 
- Vi afsluttede Pædagogisk Psykologisk Grundkursus fredag den 23. 

november. Det var et hold som gav udfordringer, for der var klike-
dannelser på holdet. Heldigvis endte det rigtig godt – og vi samar-
bejdede som sædvanligt tæt med Uddannelseshuset. Jeg vedhæf-
ter et eksempel på en opgave, hvor en gruppe beskriver, hvad de 
har fået ud af at deltage på forløbet.  
Henrik Vallø og vejlederne fra Uddannelseshuset deltog i afslut-
ningen, hvor eleverne fremlagde deres opgaver. Det gik godt! 

 
 

 
Dagplejeområdet: 
- Anja – vores nye koordinator – arbejder kyndigt med at imple-

mentere den styrkede pædagogiske læreplan i en lang række 
kommuner. Ikke bare her i vest – men også i Vejle, Kolding, 
Aabenraa og Fredericia. Flere end tusind dagplejere forventes 
at gennemgå et tre dages AMU-kursus i den styrkede pæda-
gogiske læreplan – og sideløbende hermed arbejder Anja med 
det øvrige VU på kompetenceudvikling af ledere, pædagogiske 
fyrtårne og konsulenter.   

 
EGU: 
- Vi afslutter et dejligt hold med 15 deltagere den 7. december. 

Vi er klar med brochuren for 2019, og vi har åbnet for tilmel-
ding. Heldigvis ser det ud til, at kommunerne kan levere nye 
deltagere. Der er kommet nye mål – og vi har tilpasset målene 
i forhold til kommunernes ønsker. Anders har overtaget EGU i 
Kolding, og vi har derfor ensartet tilbuddet de to steder. Jeg 
vedhæfter den nye brochure.  
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- Vi følger spændt udviklingen med FGU – og hvordan det vil 
indvirke på EGU. 

 
IGU: 
- Den 26. november afholdes møde med to repræsentanter for 

Esbjerg Kommune. De er meget positive i forhold til at videre-
føre IGU – og vi forventer, at vi kan nedsætte en styregruppe 
og udvide samarbejdet med Vejen, Varde og Billund Kommu-
ner. Måske flere. Vi laver et nyt program for 2019 efter mødet 
den 26. november. Det nuværende forløb slutter med det 7. 
og sidste modul i februar 2019. 

 
Driftsentreprenøraktiviteter: 
- Vi har startet hold i Esbjerg, Roskilde, Aalborg og Herning. 
- Vi følger holdene tæt med logbog – og det går godt! 

 
- Udfordringer med STUK (TF) 

TF orienterer omkring henvendelsen fra STUK omkring KEF. Vi 
afventer styrelsens svar.   

 
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. (jeg vedhæfter filmene). 

 
 

 
4. Evt.  

TF sender forventeligt datoer for 2019 ud.  
 

 


