
 
 

Referat, PA LUU møde 30/1, 2018 

 

Referat fra PA LUU møde den 30/1, 2018 kl.: 8.00-9.05. 

Selandia Park 8, Ringsted; Lokale U4. 

 

 

Tilstede: 

Marianne Frederiksen, Niels Bjerregård Pedersen, Helle Hjarsø, Anne P. Kristensen, Annette 

Madsen, Maibritt Gisli, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Nichlas Riise, Camilla Mogensen Anders 

Wehner Jensen, Maria Therese Keller. 

 

Tilforordnet for uddannelseslederne: Jesper Borresen Hansen og Majbritt Vangslev. 

 

Sekretær: Carina Villadsen 

 

Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Udarbejdelse af Lokal Undervisnings Plan (LUP) for PA /Ditte Grostøl  

 

Resume 

Der er igangsat revidering af LUP´en for PA her i 

det nye år. 

Evt. lovgrundlag 

 

Sags beskrivelse 

Der er udsendendes evaluerings surveys i begyndelsen af februar til elever, 

undervisere og dele af praktikken.  

Skolen inviterer til medvirken til revidering af LUP´en på nogle af disse datoer: 

6.+7.+8.+9. og 19.+20.+21. marts, samt den 4.+5.+6. april. 

 

Fra skolen deltager Josephine Ballieu, Karin Østergaard, Camilla Mogensen og Jesper 

Sparholt, alle undervisere, derudover er Mette Sell med som ledelsesrepræsentant og 

udviklingskonsulent Ditte Grostøl som tovholder. 

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter revideringen af LUP´en og at der udpeges nogle LUU 

medlemmer til at deltage i denne. 

 

Beslutning 

Survey spørgeskemaet sendes ud i uge 7, og undersøgelsen forventes afsluttet 

indenfor 2 uger. 

 

Camilla Svendsen, Slagelse, Niels Pedersen, Region Sjælland og Flemming Kolacinski, 

Næstved vil gerne være med i revideringen af LUP´en. Marianne Frederiksen spørger i 

netværket, om der er en uddannelseskonsulent mere fra kommunerne, der vil være 

med. 

 

LUU opfordrer til, at der i forbindelse med LUP arbejdet kigges på praktikopgaverne, 

så udformningen bliver ensartet (de gamle og de nye), LUU spørger, om der kan 

skrives litteraturhenvisninger i praktikopgaverne? 

 

Niels Pedersen foreslår, at der udarbejdes kompetencekort for praktikken på linje med 

dem, der bruges på SOSU uddannelsen.  



 
 

Referat, PA LUU møde 30/1, 2018 

 

Det er LUU interesseret i, at der arbejdes videre med. 

 

 

 

2. Mulighed for at ændre opstartsdato for PA hovedforløb /Ditte Grostøl 

 

Resume 

På LUU mødet 30/11 kom det frem, at 

pædagoguddannelsen begynder 3 uger inden 

PA elevernes uddannelse er afsluttet, når den 

starter i uge 32. 

Bilag: 

1A: Forløbsoversigt for hold august 

18, opstart i uge 26. 

1B: Forløbsoversigt for hold august 

18, opstart i uge 31.  

1C: Forløbsoversigt for hold august 

18, opstart i uge 31 (anden 

mulighed) 

 

Sagsbeskrivelse  

Skolen har set på, hvordan mulighederne er for at rykke op starten af hovedforløbet 

og konsekvenserne af at rykke den. Disse muligheder præsenteres. 

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter de tre muligheder og tager stilling til disse. 

 

Beslutning 

Holdopstart i uge 26 ønskes ikke pga. at det ikke er optimalt, at eleverne starter med 

en-to ugers skolegang og så har ferie. Derudover vil arbejdsgiverne få en større 

økonomisk udgift, da eleverne vil have ret til 3 ugers betalt ferie, hvis de begynder 

inden 1/7.   

 

FOA spørger ind til, hvor mange elever, det drejer sig om – det er ml. 2-5 elever pr. 

hold.  

FOA anser uddannelsen for at have den længde, den har, og ønsker ikke umiddelbart, 

at den kan forkortes pr. automatik, så må de PA´ere, som vil læse videre vente til 

næste start på seminariet. 

 

Arbejdsgiverne er helt klare på, at eleverne skal kunne bestå praktikmålene for at 

kunne få forkortet uddannelsen. 

 

Der en del udfordringer med eksamensforløbene, hvis opstarten rykkes fra uge 32 til 

31. 

 

Der nedsættes en hurtigt arbejdende gruppe, som skal se på PA forløbet, om det kan 

ændres: 

Marianne Frederiksen, Mette Sell, Anne Kristensen, (Marianne Fredriksen spørger i 

netværket), en underviser repræsentant samt Ea Kristensen som FOA repræsentant.  

Merete indkalder til mødet. 

 

Derefter tages der stilling til opstart af PA forløb på næste LUU møde d. 9/4. 

 

 

 



 
 

Referat, PA LUU møde 30/1, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

3. Præsentation af praktikopgaver til specialområdet/ Niels Pedersen og  

    Anders Wehner Jensen 

 

Resume 

Der har siddet en gruppe, bestående af Åse 

Høybye, Niels Pedersen, Flemming Kolacinski 

og Anders Wehner Jensen, som har 

udarbejdet praktikopgaver til eleverne i deres 

specialpraktik. 

Evt. lovgrundlag 

 

Sags beskrivelse 

Praktikopgaverne er et supplement til de refleksionsopgaver, der ligger i LUP´en og et 

godt værktøj for elev og praktikvejleder. 

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfte praktikopgaverne og tager stilling til dem. 

 

Beslutning 

Niels Pedersen og Anders W. Jensen præsenterer de 3 opgaver, der er udarbejdet. 

 

Vedr. opgave 1: Forslag om, at det med at anvende SMITTE modellen omformuleres 

til at være med bred – med SMITTE modellen som eksempel. 

Praktikmål 7 bør måske være et skal mål i stedet for et kan mål. Der er kun valgt ét 

skal mål pr opgave, for at gøre det enkelt at arbejde med dem. 

 

Vedr. opgave 2: Praktikmål 7 kunne også ved denne opgave være et skal mål. 

Der er dog også den holdning i LUU, at det er en rigtig god model med kun ét skal 

mål, så eleven har fokus på det. 

 

Vedr. opgave 3: Formuleringen omkring model bør gøres bredere, jf kommentar 

vedr. opgave 1. Overskriften på opgave 3 bør måske være: …borgere med 

kommunikative udfordringer i stedet for sproglige udfordringer. 

  

Der er ros til udformningen af opgaverne fra LUU. 

 

Det aftales, at Maria Keller sender flere litteraturhenvisninger til Anders. 

Beskrivelsen af opgaverne sendes med referatet ud, og skal indarbejdes i den nye 

LUP 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 Opsamling fra netværksmødet 24/1. 

Det blev aftalt på PA netværksmødet, at kommunerne vil drøfte, hvad kommunerne 

forstår ved en kvalificeret ansøger til PA uddannelsen. 

 Udbud af PA EUX hovedforløb og øvrige PA hovedforløb. 
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PA EUX forløb udbydes i Næstved til august. GF2 PA EUX går i Næstved her i foråret. 

De ordinær PA forløb udbydes i Holbæk, Køge og Næstved 

 Vedr. EUV1 hold i marts, så var der 8 ansøgere, så holdet blev ikke oprettet. 

Ansøgerne får besked med brev i uge 6 med oplysning af alternativt skolemulighed. 

 

 


