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Dagsorden, PA møde 13/6 2019, kl. 14.50-15.25 

 

Selandia Park 6, lokale 21. 

 

Tilstede: 

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

Maibritt Gisli, Ea Kristensen, Camilla Mogensen. 

 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal (syg) 

Stedfortræder: Pia Rasmussen, uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Profilering af PA uddannelsen/ Ulla Mikkelsen, Dorthe Mikkelsen og Susanne Marstal 

 

Resume 

Orientering fra arbejdsgruppen omkring 

arbejdet. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Arbejdsgruppen har mødtes om de tre punkter, PA LUU endes om ved LUU mødet 

7/3: 

 Afklaring af de pædagogiske assistenters beskæftigelse i kommunerne. 

 

 Tydeliggørelse af de kompetencer, en PA har til forskel fra en pædagog – her 
kan PIXI udgaven af LUP´en måske bruges. 

 

 Udarbejdelse af fakta-ark omkring bl.a. uddannelsens indhold, løn m.m., som 

kan bredes ud.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter tiltagene og tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Arbejdsgruppen er i gang med at arbejde med de tre punkter, og status er: 

 

Ad. 1: Ulla er i gang med at undersøge, hvor de pædagogiske assistenter har 

fået ansættelse. 

 

Ad. 2: Dorthe Mikkelsen undersøger på EUV1 holdet og på ordinære hold, for 

at høre dem, hvilke kompetencer, de oplever at have fået i løbet af 

uddannelsen. 

 

Arbejdsgruppen vil fremlægge yderligere på det kommende LUU møde.  
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Der spørges ind til, om arbejdsgruppen også ser på specialområdet, og det gør 

den. 

Det er vigtigt, at en PA profil kommer til at rumme det brede spektrum af 

kompetencer, PA uddannelse giver, så eleverne ikke kun ser sig selv arbejde 

på normal området, og så kommende arbejdsgivere bliver opmærksomme på 

alle de kompetencer, en pædagogisk assistent har. 

 

 

2. Fordeling af elever på skolerne/ Camilla Svendsen og Merete Frank Christensen 

 

Resume  

Nogle kommuner oplever at skulle sende deres 

elever til alle tre skoler, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt. 

Bilag 6 – Fordeling af PA 

elever 2019 

 

Sagsbeskrivelse 

PA uddannelsen udbydes på tre af ZBC´s skoler, og det kan betyde, at nogle 

kommuner får deres elever på flere forskellige skoler. 

Dette er ikke optimalt, da undervisningen ikke er fuldstændig ens på skolerne. 

 

Indstilling 

Der indstilles til en drøftelse af, hvordan eleverne kan fordeles mest 

hensigtsmæssigt. 

 

Referat og beslutning 

Det aftales, at kommunerne selv kigger på, hvordan de ønsker fordelingen af 

deres elever. Det er dog vigtigt, at holdstørrelserne er ensartede på de tre 

skoleafdelinger. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

Der er pt. samtaler med GF1 elever, der har søgt på GF 2 PA i Næstved, som starter 

GF2 PA hold op til august. Der er 43 GF1 elever, der har søgt. 

  

Der er pt 16 optaget til EUV1 holdet til august og der kommer 2-5 mere til RKV 

m.h.p. EUV1.  

 


