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Referat fra PA LUU møde den 19/9. 

Selandia Park 8, Ringsted; Lokale U7.  

Tilstede: 
Ulla Mikkelsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Jonas Burmeister, Nina Milde, 

Michael Dyhr Jensen. 
 

Tilforordnede LUU på Efter/Videreuddannelsesområdet:  
Ikke til stede. 

 
Tilforordnet for uddannelsescheferne for PA: Mette la Cour Sell 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 
 

 

1. Orientering om PIXI udgaven af den nye LUP/Merete Frank Christensen 

 

Resume 

Opsamling på, hvor langt Pixi udgaven af den nye 

LUP er. 

 

 

Sags beskrivelse 

På LUU mødet d. 9/4 præsenteredes en Pixi udgave af LUP´en, som er lettere at 
bruge i praksis.  

Denne er blevet afprøvet, og fik ros af LUU på det ekstraordinære LUU møde d. 24/4 

 

Indstilling 
Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning 

Pixi udgaven af LUP´en ligger på skolens hjemmeside, og vil også kunne findes på 
den nye SOSU/PA info side, link: https://sosu.info.zbc.dk/courses/laeringsaktiviteter-

den-paedagogiske-assistentuddannelse-efter-1-juli-2018  

 
 

2. EUV1 elever uden førstehjælp og brandbekæmpelse/ Ulla Mikkelsen og Majbritt  

    Vangslev 

 

Resume 

Ved den seneste ændring af Lov om 

erhvervsuddannelser, er det blevet muligt, at 
begynde på en EUV1 forløb, selv om man mangler 

et certifikatfag.                                                       

Bilag 7: Uddrag af lov om 

erhvervsuddannelser (LBK nr. 

282 af 18/04/2018). 
 

Bilag 8: 
Førstehjælp og 

brandbekæmpelse på EUV1 

 

Sags beskrivelse 
Lovændringen betyder, at EUV1 eleverne skal tilbydes undervisning i fag fra 

grundforløbet. Så de kan opnå de certifikater, der kræves for hovedforløbet. 

https://sosu.info.zbc.dk/courses/laeringsaktiviteter-den-paedagogiske-assistentuddannelse-efter-1-juli-2018
https://sosu.info.zbc.dk/courses/laeringsaktiviteter-den-paedagogiske-assistentuddannelse-efter-1-juli-2018
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Skolen præsenterer et forslag til, hvordan førstehjælp og brandbekæmpelse kan ligge 

på hovedforløbet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tiltræder planen for EUV1 elevernes undervisning i førstehjælp 

og brandbekæmpelse. 

  

Beslutning 

Førstehjælp kommer til at ligge i tema 4. 
• EUV1 elever med bevis på førstehjælp og brandbekæmpelse undervises i en 

speciel udarbejdet læringspakke, der tager afsæt i tema 4. 

 
• EUV1 elever uden bevis på førstehjælp og brandbekæmpelse undervises i 

førstehjælp og brandbekæmpelse over 2,5 dag. De skal så arbejde med den 
specielle udarbejdet læringspakke, der tager afsæt i tema 4, uden for planlagt 

undervisning. 
 

LUU tiltræder planen. 
 

Skolen forventer, at starte et EUV1 hold op i uge 13. 

 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 
 Orientering om to opstarter af PA hold/Majbritt Vangslev 

Skolen forventer at begynde at starte GF2 PA hold op to gange om året i 2019; til 

januar og til august. Det betyder, at der fra 2020 vil kunne startes PA hovedforløb op 
både i januar og til august. 

 
Det er ikke besluttet, hvor det ekstra hold skal udbydes. 

 
Arbejdsgiverne oplever, at kvaliteten af PA uddannelsen er øget efter reformen. 

 
 PA Skills. 

          Der planlægges skolemesterskab for PA elever på skolerne i Køge, Holbæk og   

          Næstved d. 8/11 og et ZBC PA skills d. 28/11. 
Arbejdsgiverne vil gerne orienteres. 

 
 Der spørges ind til PA elever fra Vordingborg kommune. Direktøren på SOSU 

Nykøbing har en aftale med borgmesteren i Vordingborg om, at PA eleverne skal gå 
på SOSU Nykøbing, hvorfor ZBC ikke får PA lever fra Vordingborg Kommune. 

 


