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Referat 

 

LUU-møde 
20. september 2021 

Til stede: 
Karen Birgitte Hove (FOA) 
Gitte Mikkelsen (FOA) 
Heidi Thomsen (FOA) (med online) 
Steen Hansen (3F) 
Hildur Edelberg (UC SYD) (med online) 
Lene Krongaard Petersen (UC SYD) 
 
Afbud: 
Micha Bode (UC SYD) 
Katja Hansen (UC SYD) 
Jens Juulsgaard (UC SYD) 
Kirsten Kotewitz (Haderslev Kom.) 
Marianne Sørensen (Varde Kom.) 
Stella Tinggaard (Kolding Kom.) 
Anni Jessen (FOA) 
Lone Rasmussen (FOA) 
Ulla Fogh (3F) 
Ole Steen Nielsen (UC SYD) 
Hans Jessen (Esbjerg Kom.) 
Heidi Kristensen (FOA) 
Lise Lotte Damgaard (Kolding Kom.) 
 
 
 
Referent: Diana Lauridsen 
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1. Velkomst 
Præsentation samt godkendelse af dagsorden 

• Velkomst v. Formand Karen Birgitte Hove.  
• Præsentation af mødedeltager. 
• Dagsorden godkendt. 

2. Opfølgning 
Opfølgning på tidligere LUU-møde d. 20. april 2021. 
Bilag 3 
På LUU AMU-møde d. 20. april 2021 blev det besluttet at punkt 4 på bilag 3 Forslag til 
forretningsorden, at LUU-mødereferat skrives på mødet og godkendes ved hvert mødes 
afslutning.  
Er ytret ønske om en mere uddybende dagsorden fremadrettet.  
 
Det besluttes at LUU-møderne fremadrettet navngives LUU AMU. 

3. Orientering fra formanden 
• Indmeldelse af uddannelsesbehov: 
Se bilag: Indmeldelse af uddannelsesbehov Støtte ved kognitive indsatser i anbringelsen. 
 
• FEVU-spørgeskema: 
Karen Birgitte Hove og Lene Krongaard Petersen besvarede FEVU-spørgeskema i fæl-
lesskab. 
 
• Dialogmøde LUU & FEVU – Bilag 4: 
Lene Krongaard Petersen og Mathias fra UC SYD deltog på dialogmøde med FEVU. Se 
mødereferat se bilag.  
 

4. UC SYD/AMU 
• Status på Arbejdsmarkedsuddannelser i UC SYD: 
Samarbejde med Tønder Kommune i forhold til Voksen Specialområdet.  
Orientering om uddannelsesforløb på Læringscenter Brejning.  
I samarbejde med Billund kommune og LEGO-fonden er der tilrettelagt et uddannelses-
forløb for ca. 200 medarbejdere i henholdsvis dagplejen og for pæd. medhjælper og pæd. 
assistenter i daginstitutioner. 
Pt. er der 9 hold for familieplejer. Et af holdene er i samarbejde med Tønder Kommune. 
Fra dagplejeledernetværk oplyses det, at der opleves generelt mangel på ansøgere når 
der skal rekrutteres nye dagplejere. 
I kontakten med kommunerne er der en rekrutteringsproblematik på hele det pædagogi-
ske område. Problematikken har betydning for, hvor mange medarbejdere kommunerne 
kan sende på uddannelse. 
Ny Uddannelseskonsulent er ansat ved AMU. Katja skal primært tilrettelægge uddannel-
sesforløb på anbringelsesområdet. 
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• Organisationsændring ved UC SYD 
Ny rektor ved UC SYD: Alexander von Oettingen. AMU placeres organisatorisk i Pædago-
gisk institut. Jesper Wiese bliver derfor ny chef for AMU.  

5. Kvalitet og evaluering af afviklede uddannelsesforløb 
• AMU har udviklet manualer til brug ved online undervisning til henholdsvis delta-

gere og undervisere. (foldere vedhæftes referatet.) Der er positiv feedback fra 
deltagere og undervisere. 

• Der er udviklet en informationsfolder til nuværende og nye undervisere ved 
AMU. Skal bl.a. sikre kvalitet i undervisning og evaluering af hvert forløb fremad-
rettet.  

• Udsnit af AMU-evalueringer fra deltager. Positiv vurdering og karakter.  

6. Drøftelse 
Udvikling og tendenser på det pædagogiske område: 
• Børn og unge 
 
• Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 
Mangler uddannede medarbejdere. Ønsker flere uddannede pæd. assistenter. Det er UC 
SYDs erfaring fra drøftelserne med de Syd- og Sønderjyske kommuner, at der ikke umid-
delbart er behov/ønsker om AMU-uddannelse på det socialpsykiatriske område.  
I forhold til det voksenspecialiserede område, så afholdes der uddannelses- og netværks-
møde i oktober. 
 
• Klub og kulturhuse 
Der er ingen aktivitet på området. FEVU indkaldte udbyderne til dialog om årsagen til den 
lave aktivitet. Kommunerne har tildeles foretaget nedskæringer på området i forbindelse 
med Folkeskolereformen samt reduceret generelt i forhold til klubområdet. Mange ansatte 
på klubområdet, er medarbejdere som har ganske få timer og derfor er muligheden for ef-
teruddannelse begrænset. 
 
• Ønsker og behov til uddannelsesforløb 
Der udtrykkes umiddelbart ikke ønsker til specifikke uddannelser, De faglige organisatio-
ner er dog optagede, deres medlemmer har mulighed for uddannelse. 
 
Punkt 6 tages med på næste LUU-møde. 
 

7. Forslag til dato for næste LUU-møde 
Forslag til dato for næste LUU-møde 
• D. 6. december 2021 i Esbjerg, kl. 13.30-15.30 
 
Det besluttes at næste LUU-møde afholdes d. 6. december 2021 i Esbjerg.  
På næste LUU-møde medbringes et forslag med datoer for LUU AMU-møder 2022. 

8.  Afrunding & evt.  
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