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Referat fra PA LUU møde den 29/11, 2018 kl. 9.00-10.00. 

LUU PA: 
Ulla Mikkelsen, Marianne Frederiksen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Maibritt 
Gisli, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Nichlas Riise, Jonas Burmeister, Inger Pedersen, Nina 
Milde, Rie Rebecka Hedenborg, Camilla Mogensen, Michael Dyhr Jensen, Maria Therese Keller. 

 
Tilforordnede LUU på Efter/Videreuddannelsesområdet:  
Anette Damgaard, Marianne Eilsø Munksgaard.  
 
Tilforordnet for kompetenceudvikling: Tanja Ferslev, områdeleder 
 
Tilforordnet for uddannelsescheferne for PA: Mette la Cour Sell 
 
Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef 
 
Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen (syg) 
 
 
Kl. 9.00: Præsentation af nye i LUU 
 
1. Profilering af den pædagogiske assistent uddannelse/Ea Kristensen 

 
Resume 
Børne ordførende fra flere politiske partier har 
udtalt sig omkring den pædagogiske 
assistentuddannelse. 

 

 
Sags beskrivelse 
FOA lægger op til et samarbejde mellem organisationer, skole og arbejdsgivere om at 
profilere PA uddannelsen. 

 
Indstilling 
 

  
Beslutning 
Ea informerer om at der tilbage til d. 24.1 2018, har været afholdt et netværksmøde. 
På mødet talte man om at tale PA uddannelsen op, og der blev beskrevet en 
antagelser, fordomme, myter og facts. Dette er listet op i nedenstående: 
 

- 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. 
- En video hvor en nyuddannet PA fortæller om uddannelsen og om faglig og 

personlig udvikling m.m. En Ambassadør 
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- FOA Forbund har lavet et interview med 6 uddannelsespolitiske ordfører i 
folketinget, om den pædagogiske assistent uddannelse- hvor de anbefaler 
uddannelsen. 

- KL har haft fokus på PA uddannelsen ifm. OK15. 
     
KL arbejder på at udgive en håndbog for vejledere 
Skole-Kommune samarbejde: Kommunerepræsentanter inviteres ind på GRF2 før de 
unge skal søge hovedforløb og ansættelse i kommuner.  
Kommunerne opfordrer skolen til at huske alle kommuner. Obs på etiske dilemmaer, 
da GF2 eleverne måske ikke er 100% opmærksomme på, at en besøgende 
arbejdsgiver vurderer dem i mødet...  
Hvad forstår vi ved ”kvalificeret”. Skolen ser alle elever med bestået GRF2 forløb som 
kvalificerede til en plads på hovedforløbet. Kommunerne lægger bl.a. vægt på 
elevernes relations kompetencer.  
Aftaler at vi drøfter begrebet kvalificeret på næste netværksmøde.  
 

(Fra referatet fra netværksmødet 24/1, 2018.) 
 
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 på LUU mødet 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. 
 
Link til video, hvor børne ordførende fra flere politiske partier har udtalt sig omkring 
den pædagogiske assistentuddannelse:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVQYejkORBLlcnVWiUWoClnl8xoKQHKk1  
 
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. 

 
 
2. SKILLS på PA uddannelsen/ Ea Kristensen 

 
Resume 
Skolen aflyste PA Skills d. 28/11. Der blev dog 
holdt skolemesterskab i Køge med deltagelse af to 
hold = fire elever. 

 

 
Sags beskrivelse 
FOA er undrende og ærgerlig over, at Skills blev aflyst, og har manglet information 
om dette. 
Kan skole, organisationer og arbejdsgivere arbejde tættere sammen for at sikre et 
Skills for PA til næste år? 

 
Indstilling 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVQYejkORBLlcnVWiUWoClnl8xoKQHKk1
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Der indstilles til en dialog omkring Skills for PA elever. 
  

Beslutning 
PA Skills -her må gøres en særlig indsats for at vi får elever til at stille op fra samtlige 
afdelinger der har PA uddannelsen …vi må overveje om vi på lang sigt kan afholde 
både SOSU og PA skills  

Vi skal sørge for at etablere en PA stand til det kommende Skills. 
 
3. VFU på GF1 og GF2/Marianne Frederiksen Punktet udsættes 

 
Resume 
Kommunerne oplever noget uafklarethed ift. 
organiseringen af VFU 

 

 
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. 

  
 
4. Opstart af PA hold to gange om året/Majbritt Vangslev. 

 
Resume 
I 2019 planlægger skolen at starte GF2 PA hold op 
både i januar og i august. 

 

 
Sags beskrivelse 
Det giver en del udfordringer, hvis en elev skal på barsel, skal gå en periode om eller 
på anden måde ikke kan følge det hold, vedkommende er startet på, når der kun 
startes PA hold op en gang om året. 
Skolen vil derfor gerne udbyde opstart af PA hold 2 gange årligt – i januar og i august 
fra 2020. 
 
Det betyder, at skolen starter GF2 PA hold op 2 gange i 2019: I januar og i august. 

 
Indstilling 
 

  
Beslutning 
Der bliver startet et ekstra GF2 PA hold op i august. Dette betyder, at der starter 
hovedforløb PA op til januar 2020, og det vil kunne imødekomme når elever skal have 
nye forløb i forbindelse m. barsel mm. 

 
 
Korte, gensidige orienteringer   
 
  

• Orientering om praktikophold i Finland/ Ea Kristensen   
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          EA Kristensen, FOA, orienterer om et spændende og lærerigt ophold i Finland og  
          opfordrer andre til at søge lignende ophold. 
 
          De kommuner, som skal være værter for et lignende EU projekt i 2019 (Lejre,  
          Roskilde og Greve) er velkomne til at kontakte Ea, hvis de ønsker at drage nytte af  
          hendes erfaringer. 
  
          Det forslås at vi overvejer at etablere studieture for eleverne. 
   
          Kommentar:  
          Eleverne har gode muligheder for at komme i praktik i udlandet, de skal kontakte  
          Gitte Lykkebo Petersen angående dette.           

 


