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Dagsorden til PA LUU møde den 7/3, 2019 kl.14.15-16.00 

 
Selandia Park 8, Lokale U2. 

 
Tilstede: 

Ulla Mikkelsen, Marianne Frederiksen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Ea 

Kristensen, Dorthe Isager, Jonas Burmeister, Rie Rebecka Hedenborg, Camilla Mogensen, 

Maria Therese Keller. 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Mette La Cour Sell (syg) 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 
 

1. Valg af ny næstformand til PA LUU/ Ulla Mikkelsen og Marianne Frederiksen 

 

Resume 
 

 

 

Sags beskrivelse 

Næstformand Marianne Frederiksen fratræder LUU d.d. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at LUU udpeger en anden næstformand. 

Det er kutyme, at næstformanden for LUU er en repræsentant fra arbejdsgiverne når 
formanden for LUU er repræsentant for arbejdstagerorganisationerne. 

 

Beslutning 

Camilla B. Svendsen fra Slagelse kommune er suppleant for Marianne Frederiksen og 
indkaldes til næste LUU møde. 

Kommunerepræsentanterne skal på næste LUU møde beslutte, hvem der skal være 
næstformand. 

 

 

2. Elevtilfredshedsundersøgelsen/ Majbritt Vangslev 

 

Resume 

Der er lavet en 
elevtilfredshedsundersøgelse på ZBC samlet 

og på SOSU ZBC. 

Bilag 10 – ZBC pædagogisk assistent 

2018 

 

Sags beskrivelse 
 

 

Indstilling 

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. 

 

Referat og Beslutning 

Datagrundlaget for denne undersøgelse et faktisk kun et hold pr skole. 
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Det er et problem, når der ikke er plads til alle eleverne i klasseværelserne, hvilket 
nogle elever mener; ligesom det er sket, at der ikke har været klasselokaler til alle 

hold. 
 

LUU tager orienteringen til efterretning. 

 
 

3. Profilering af den pædagogiske assistent uddannelse/ Ulla Mikkelsen og Ea  

    Kristensen 

 

Resume 
Det aftaltes på LUU mødet d. 29/11, at 

punktet om profilering af PA uddannelsen 
tages op på det kommende LUU møde, og at 

LUU repræsentanterne forbereder sig ud fra 
referatet og enes om tre punkter, der skal 

arbejdes videre med i 2019. 

 
 

 

Sags beskrivelse   
Beskrivelse af antagelser, fordomme, myter og facts 
(Fra referatet fra LUU møde 29/11, som referer til netværksmøde, afholdt 24/1, 2018 (let tilpasset)):  

 

- Uddannede pædagogiske assistenter har ikke jobmulighed 

- Ledere vil ikke ansætte pædagogiske assistenter, fordomme hos pædagogstanden 
generelt.  

- Indsats – informere mere om uddannelsen og lønforhold, da lønnen til PA er væsentligt 
lavere end til en pædagog ect., alt efter erfaring. 

- Pædagogiske assistenter omtaler sig selv som pædagoger, når de søger job. Det er 
uheldigt, og skolen vil være opmærksom på dette.  

- Pædagogiske assistenter mangler fagudtryk i deres ansøgninger. Skolen vil overveje, om 
der skal fokus på dette i faget ”Fagidentitet” 

- Ide – kunne et alternativ til skriftlig ansøgning være video? 

- Praktikvejledere mangler indsigt i uddannelsen – indsats for kommunerne. 

- Kan der laves en video hvor en nyuddannet PA fortæller om uddannelsen og om faglig og 
personlig udvikling m.m. En Ambassadør 

 
(Fra referatet fra LUU møde 29/11)   
Det forslås at skolen undersøger hvad de næsten færdige/nyuddannede ordinære 
elever samt EUV1 PA’ere, ønsker at bruge uddannelsen til, for at vi kan få et godt og 

validt udgangspunkt, til at profilere uddannelsen 
 

Der tales også om, at der igangsættes initiativer I forhold til at eleverne støttes i at 
skrive mere ”professionelle” ansøgninger og gøre brug af fagudtryk. 

 

Forslag om, at producere videoer hvor PA elever er ambassadører for uddannelsen. 
Videoer hvor uddannelsen fra politisk side tales op. 

 
Vi nedsætter en gruppe til at arbejde videre i forhold til ovenstående. 

Det aftales, at punktet tages op på næste LUU møde, og at LUU 
repræsentanterne forbereder sig ud fra referatet og enes om tre punkter, der 

skal arbejdes videre med i 2019.                                                                  
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Indstilling 
Der indstilles til, at LUU enes om tre punkter, som profileringen af PA uddannelsen 

skal tage udgangspunkt i. 
Der indstilles til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til, 

hvordan PA uddannelsen kan profileres af hhv. kommuner, regionen, skolen og i 
fællesskab. 

 

Referat og beslutning 

Der vil fremadrettet blive spurgt til, hvad de nye PA´ere vil med uddannelsen, i 
forbindelse med deres evaluering af hele uddannelsen; dette er igangsat. 

 
De nyuddannede PA´ere bliver oftere ansat i institutionerne nu end tidligere; og der 

kan i kommunerne arbejdes på, at praktikstederne og praktikvejlederne (især de 

pædagog uddannede) får endnu bedre indblik i PA uddannelsen. 
 

FOA opfordrer til, at organisationer og arbejdsgivere forsøger at få KKR til at øge 
dimensioneringen af PA elever. 

 
PA eleverne er nu mere engagerede og dygtige, end tidligere, da de har GF2 med sig. 

 
Det drøftes, at det kan være en fordel, hvis det i kommunerne er bestemte 

praktikstede, som modtager og uddanner PA elever. 

 
De pædagogiske assistenters fagidentitet er meget vigtig, da det er sket, at nogen 

har omtalt sig som pædagoger. Dette arbejdes der målrettet med, idet eleverne har 
et 14-dages forløb omkring den pædagogiske assistents fagidentitet i slutningen af 

uddannelsen. 
Der arbejdes med at eleverne får udviklet et fagsprog omkring det pædagogiske 

arbejde. 
 

De nyuddannede PA´ere kan spørge deres sidste praktiksted, om de må referere 

dertil, når de skal søge arbejde. Det kan styrke deres ansøgning. 
 

Konklusion: 
LUU enes om følgende fokusområder: 

 Afklaring af de pædagogiske assistenters beskæftigelse i kommunerne 
 Tydeliggørelse af de kompetencer, en PA har til forskel fra en pædagog – her 

kan PIXI udgaven af LUP´en måske bruges. 
 Udarbejdelse af fakta-ark omkring bl.a. uddannelsens indhold, løn m.m., som 

kan bredes ud.  

 
Der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde med ovenstående: 

Dorthe Mikkelsen, Holbæk 
Susanne Marstal, ZBC,  

Ulla Mikkelsen, FOA. 
 

Ulla indkalder til arbejdsgruppemøde. 

 
 

4. VFU på GF1 og GF2/ Marianne Frederiksen  

 

Resume 

Kommunerne oplever noget uafklarethed 
ift. organiseringen af VFU 
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Sags beskrivelse 

Kommunerne har brug for at kende konditionerne for VFU for både GF1 og GF2, og 
ønsker det tydeliggjort, hvem der gør hvad og på hvilke tidspunkter. 

 

Indstilling 

Der indstilles til drøftelser af aftalerne omkring VFU og afklaring af, hvordan VFU 
aftales og organiseres, både på GF1 og GF2. 

 

Beslutning 

Der skal varsles noget tidligere, når GF2 eleverne skal i VFU. Da eleverne fordeles 
forskelligt i kommunerne, er det nødvendigt, at spørge i kommunerne, hvordan 

fordelingen gøres – om det er skolen eller kommunen, som fordeler eleverne. 

 
 

5. Orientering om Skills på PA uddannelsen/ Pia Rasmussen og Susanne Marstal 

 

Resume 
 

 

Sags beskrivelse 
ZBC  arbejder fortsat på, at afholde Skills for PA eleverne 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Skolen arbejder meget på, at genetablere Skills på PA uddannelserne på ZBC, og på 
at præsentere det for PASS. 

Skolen vil meget gerne invitere praksis og institutionerne med til Skills, så PA´ernes 

kompetencer vises frem. 
 

FOA vil gerne støtte op omkring dette, når de er på skolebesøg og opfordre eleverne 
til at stille til Skills. 

 

 

6. Ændringer i forløbsoversigter/ Dorthe Mikkelsen 

 

Resume 

 

 

 

 

Sags beskrivelse 
PA-august 17 har haft flere ændringer i forløbsoversigten, senest nov. 18. Det er 

tidligere blevet lovet kommunerne vil få direkte besked ved ændringer i 
forløbsoversigterne. 

 

Indstilling 

Det indstilles til at ZBC SOSU, skriver mail til kommunerne ved ændringer i 
forløbsoversigterne. 

 

Beslutning 

Det er aftalt, at de administrative medarbejdere, som laver forløbsoversigter, sender 
mail ud, når der laves ændringer i rammeplanerne. 
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7. Lukkedag el. studiedage/ Dorthe Mikkelsen   

  
Resume 

 

  
Sags beskrivelse 
Når ZBC SOSU skriver at skolen er lukket på nogle datoer på forløbsoversigten, så 
skal eleverne holde en feriedag. Er det en studiedag så skal eleverne ikke bruge 

feriedage. Eks. D 31. maj i forbindelse med kr. Himmelfarts dag. 

Med holdet august 17, er der indlagt 4 ugers sommerferie, skal de også anvende en 
feriedag d. 31.maj, vil eleverne have 1 uge og 4 feriedage tilbage i periode 22.09.19 

-30.04.2020  
 

Er det ZBC SOSU holdning at eleverne holder en feriedag d. 31.05? 
  

Indstilling:  
Drøftelse i LUU om eleverne på disse enkelte dage, hvor skolen er lukket, skal arbejde 

selvstændigt eller i grupper med opgaver, eller om de skal bruge en feriedag. 

  
Beslutning 

LUU ligger op til, at eleverne bruger en feriedag d. 31/5. Dette skal fremgå af 

forløbsoversigten. 
 

 

Korte, gensidige orienteringer 
 Orientering om EUV1 hold med opstart i marts/ Susanne Marstal 

Der ser ud til, at der bliver 24-25 elever på EUV1 holdet. Det glæder LUU, at det lykkes 

at starte holdet op. 

 


