
 
 

Referat, PA LUU møde 9/4, 2018 

 

 

Referat af PA LUU møde den 9/4, 2018 kl. 14.30 – 15.20. 

Selandia Park 6, Ringsted; Lokale 21.  

Tilstede: 
Marianne Frederiksen, Ulla Mikkelsen, Niels Bjerregård Pedersen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, 

Karin Andersen, Anne P. Kristensen, Annette Madsen, Ea Kristensen, Camilla Mogensen, 
Michael Dyhr Jensen. 

 
Tilforordnet for uddannelseslederne for PA: Mette la Cour Sell 

 
Sekretær: Majbritt Vangslev, konstitueret uddannelseschef 

 

Referent: Merete Frank Christensen 
 

 

1. Orientering om ny lokal undervisningsplan (LUP) for PA/ Ditte Grostøl, Camilla  
    Svendsen, Flemming Kolacinski og Camilla Mogensen. 

 

Resume 
LUP gruppen har forslag til ny LUP for PA 

uddannelsen. 

 

 

Sags beskrivelse 
 

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter LUP´en, kommer med kommentarer til den og 

godkender LUP´en. 

  

Referat/Beslutning 

Den præsenterede LUP får ros af både arbejdsgivere og FOA. 
 

Det foreslås, at pixi-udgaven af LUP´en, som er lavet til praktikvejlederne ”prøves af” 

på nogle enkelte vejledere og evt. rettes til efter deres tilbagemelding. 
 

De eksisterende praktikopgaver er der fortsat, og kan bruges, hvis en elev har brug 
for at arbejde specifikt med et område. 

 
LUU får sendt LUP´en og pixi-udgaven ud tirsdag, og der afholdes et kort, 

ekstraordinært PA LUU møde d. 26/4 kl. 8.00. 
 

De viste slides sendes med referatet ud. 
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2.  Ændringer og forlængelse af uddannelsesaftaler/Marianne Frederiksen 

 

Resume 
 

 

 

Sags beskrivelse 

Det er arbejdsgiverne, som kan forlænge en uddannelsesaftale eller ændre i den – 
efter aftale med eleven. 

Eleverne har nu krav på en forlængelse af uddannelsesaftalen, hvis de skal gå enten 
noget praktik eller skole om. 

 

 

Konsekvenser 
 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der stilles spørgsmål ved tvivl. 

 

Beslutning 

På sidste PA netværksmøde blev man opmærksom på, at der er forskellige opfattelser 

af, hvem der kan forlænge uddannelsesaftaler for eleverne. 
 

Det er kun elevens arbejdsgiver, der kan forlænge elevens uddannelsesaftale. 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 Der er lavet en ændring i forløbsoversigten for august 2017, så de komme ri praktik 
ca. fjorten dage tidligere, nemlig den 30/4 – OBS dette. 

 
 Orientering om ny LUP for GF1. LUP´en præsenteres for LUU, når den er klar. 

LUU tænker, at de nye tanker omkring VFU er gode. 

 
 FOA opfordrer til, at skolen reklamere for EUV 1 forløb i FOA bladet, det 

virker for SOSU C. 

 

 Anne P. Kristensen har fået nyt job, og deltager derfor for sidste gang i LUU 

mødet. 
Bente Lyngbo vil i første omgang repræsentere Lejre, Roskilde og Greve i PA 

LUU. 

 

 

 


