
  
 

 

Referat, PA LUU møde 9/4, 2019 

 

 

Referat fra PA LUU møde den 9/4, 2019 kl. 9.00-10.00. 

 

Maglegårdsvej 8, Roskilde, Lilla gang, lokale 5. 

 

Tilstede: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Bolvig Svendsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Tine Kornval 

Jacobsen, Maibritt Gisli, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Inger Pedersen, Camilla 

Mogensen, Michael Dyhr Jensen, Maria Therese Keller. 

 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal, uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

Kl. 9.00 

Præsentation af ny tilforordnet uddannelseschef på PA området: Susanne Marstal er 

blevet tilforordnet i stedet for Mette la Cour Sell, som har opsagt sin stilling. 

 

1. Valg af næstformand til PA LUU/ Ulla Mikkelsen 

 

Resume 

PA LUU skal vælge en ny næstformand, da 
Marianne Frederiksen er trådt ud af LUU. 

Bilag 1: Forretningsorden for LUU 

 
Sagsbeskrivelse 
Kommunerne har peget på Camilla Bolvig Svendsen, uddannelseskonsulent i Slagelse 

Kommune, som erstatter Marianne Frederiksen i PA LUU. 

 
Indstilling 

Det indstilles, at arbejdsgiverne udpeger en næstformand til PA LUU. 

 
Beslutning 
Camilla Bolvig Svendsen er ny næstformand for PA LUU. Der er endnu ikke fundet en 

suppleant for Slagelse – Sorø – Ringsted kommunerne. 

 

 
2. Præsentation af læringsforløb på PA uddannelsen i Moodle/Michael Dyhr  

    Jensen og Camilla Mogensen. 

 

Resume  
LUU har tidligere spurgt ind til opbygningen 

og funktionen af Moodle. 

 

 
Sagsbeskrivelse 

Moodle er skolens læringsplatform, som erstattede Fronter. 
Alle undervisningsforløb er beskrevet i læringspakker i Moodle og anvendes af eleverne 

og underviserne på alle skolerne. 



  
 

 

Referat, PA LUU møde 9/4, 2019 

 

 

 

Underviserne viser eksempler fra GF1 og fra PA uddannelsen. 

 
Indstilling 

Det indstilles, at LUU stiller evt. spørgsmål vedrørende Moodle og læringspakkerne. 

 
Referat og Beslutning 

Det sker, at undervisning rykkes, så det bliver den underviser, der er mest kompetent i 
det planlagte fag, der har lektionerne. Det kvalitetssikrer undervisningen, men kan 

give lidt frustrationer hos eleverne, hvis de tror, de skal have undervisning i et fag, og 
så får de undervisning i et andet.  

Dette er forståeligt, og der bør være stor opmærksomhed på, at eleverne ved, hvad de 
skal undervises i – af hensyn til forberedelse.  

Det er meningen, at når der rykkes på undervisningen, så informeres 

skemaplanlæggeren, så ændringerne slår igennem i Elevplan. På den måde vil den 
aktuelle undervisning fremgå af både Moodle og Elevplan. 

 
Læringspakkerne er under udvikling hele tiden, efterhånden som underviserne får 

erfaringer med stoffet og de skal tilpasses virkeligheden. 
 

Nye undervisere sidder ikke alene med læringspakkerne, men introduceres til dem af 
en erfaren kollega. Nye undervisere er generelt glade for at bruge materialet i Moodle. 

 

De 45 minutters bevægelse kan være udfordrende at få lagt ind i undervisningen, men 
der er konstrueret omkring 100 aktiviteter om børneleg, som underviserne kan plukke 

af. 
 

Der er faggruppemøder to gange om året, hvor læringspakkerne kan revideres 
løbende. 

 
LUU udtrykker meget interesse for og tilfredshed med præsentationen af Moodle. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 Der er startet 17 elever op på EUV1 holdet, der er startet i marts. 

 

 Kommunerne og regionen er i gang med ansættelser af PA elever til august, der 

er nogle steder mange, kvalificerede ansøgere andre steder er der ikke så 

mange.  

 

 Mette la Cour Sell har opsagt sin stilling som uddannelseschef i Køge, og der 

arbejdes på, hvordan opgaverne skal lægges fremover. 

 


