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LUU dagsorden Kolding d. 29/11 2018. KL. 13-15.   

 

 

Indkaldt: Gerth Aastrup Hansen, Hildur Marianne Edelberg, Karen Birgitte Hove, Lone 

Rasmussen, Mona Lisa Willads Petersen, Pia Engel, Per H. Mortensen, Stella Tinggaard, 

Elsebeth Helgesen.     

Afbud: Lone Rasmussen,  

Referent TF.  

Lokale A4 

 

 

1. Indkommende punkter: 
- Hurtig præsentation af alle deltagere. 
- Næste møde tager vi en ”LUU medlemmers runde” fra EPOS, så 

nye medlemmer orienteres om LUU grundlaget for PA LUU.  
 

2. PAU 
 

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

Elsebeth orienterer omkring optagelse.dk 
Vi tilskriver tildeles det begrænsede optag udfordringerne med 
optagelse.dk  
Vi arbejder på bedre løsninger, men til en start må forventes at 
oplysning er det bedste bud.  
Anbefaling: ring til PAU koordinatoren.  
  
og vores nuværende elevgrundlag.  
Følgende hold hedder: 
 

EUD (Kolding kommune): 

EUD17 (11 elever) i praktik til uge 11. Dimission uge 33 2019  

PUK-18K (6 elever) startet i uge 27 2018. I 1. praktik efter juleferien 

PUK-19K (6 elever) starter efter sommerferien 2019 

 

EUV1: 

PUK-18Y (17 elever) dimission 24.01.19 kl. 11.00-12.00 (invitation kommer snarest) 

PUK-18L (18 elever) startet i uge 32 2018 

PUK-19Y (? elever) starter 18.02.19 – 21.02.19 med 4 dages RKV og derefter uddannel-

sesstart 22.02.19 
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- Sønderborg orientering.  

Sønderborg kommune har valgt UC SYD til de kommende hold af 
PA-elever på skolebænken. Processen er i ro, diverse udfordringer 
er ved at være løst.  
 
 

- Strukturen bag Valgfrie specialefag. 
TF orienterer og gennemgår planen og tankerne bag, på stor-
skærm. Forløbet er gennemført i Kolding og Aabenraa med stor 
succes. Elever reagerer positivt.   

 
- Gennemgang af diverse UC-tekster: 

Gennemgang af de centrale og generelle LUU papirer.  
 

- Skriftlighed på PAU 
 
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.   

 
- RKV ugens organisering (Elsebeth) 

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

 
- 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.  

 
 

3. AMU:  
 
 

- Ansøgning om udbud 
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 
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• At det skal være nemmere at søge om udvikling af nye AMU-
mål/uddannelser 
 

- Vores nye organisering  
Vi er et kontor, uanset om vi sidder i Kolding, Åbenrå eller Es-
bjerg. Hildur skal fremover varetage Dagplejen Fyn, samt Fa-
milieplejen. Anja er ansvarlig for Nye stærke dagtilbud i hele 
region syd, Anders Stig Berthelsen vil som hovedopgave have 
pædagogmedhjælpere/EGU 
 

- Orientering om uddannelse Nye stærke dagtilbud for Dagple-
jen: 

- Fra foråret 19 og hele 20 vil der blive kørt hold for ca. 1000 
dagplejer i Vejen, Kolding og Esbjerg. 

 
- Hvad er behovet for daginstitutionerne? 

Pædagogmedhjælperne er med i læringsledelse 
- Grunduddannelse for pædagogmedhjælpere – efterår 19 eller 

forår 20 evt. i samarbejde med andre kommuner. 
Monalisa og Hildur holder møde med Anders i starten af 2019 

- Fyn - de første hold er færdige 
Der er fortsat stor tilfredshed med projektet, der afsluttes 
med innovation og deltagerne fremlægger projekter i Løvens 
hule 

- Kolding dagpleje/ Forældresamarbejde 
- Stor tilfredshed med kurset som meget relevant og givende.  

Tredjedagen er meget teoretisk – men overordnet er der til-
fredshed. Anden del afvikles i foråret og derefter deltager Kol-
ding med i uddannelsesrækken med Nye stærke dagtilbud 

 
- Familieplejen – fortsat stor interesse 

Vi starter nyt hold i foråret 2019 i Kolding og to nye hold til ef-
teråret på Sjælland 
 

EGU – vi arbejder på at starte et hold, men usikkerhed om hvordan det 
udvikler sig fra august i FGU 

 
- 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.  
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- 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.   
   

 
4. Evt.   

Det forventes at TF udsender alle 4 datoer for LUU i 2019.  


