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Referat fra PA LUU møde 17/9 2019, kl. 9.00 – 10.00. 

 

Tilstede: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Svendsen, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Fibi Sabrine 

Mogensen, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Randi Maiken Christiansen, Inger Pedersen, 

Michael Dyhr Jensen. 

 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal 

 

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 arbejdsgruppens arbejde og kommer med et bud 

på hvad der skal med i udarbejdelsen af et fakta-ark, der kan bredes ud.  

 

Referat og beslutning 

Dorthe Mikkelsen har sammen med Flemming Kolacinski lavet en undersøgelse 

bland EUV1 eleverne, og spurgt dem, hvad de mener er den pædagogiske 

assistent kompetencer. Spørgsmålene var fokuserede på PA´s kompetencer 

i.f.t. en ufaglært pædagogmedhjælper – ikke ift. en pædagogs. 

Dorthe har lavet samme undersøgelse blandt sine egne PA elever i Holbæk. 

(se medfølgende materiale: PA Kompetencer, PA elevers egne ord på 

kompetencer og Kvalifikationsramme 4 Pæd.) 

 

Ulla Mikkelsen har undersøgt, hvor pædagogiske assistenter får arbejde i 

kommunerne, og på specialområdet er antallet af ansatte pædagogiske 

assistenter stigende. 
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På daginstitutionsområdet har Ulla lavet en oversigt som viser, hvor stor en 

procentdel af de ansatte, der er pædagogiske assistenter. Ulla tilføjer Solrød, 

Greve og Sorø Kommuner samt regionen på oversigten.  

 (se medfølgende oversigt over Pædagogiske assistenter i kommunerne). 

 

Arbejdsgruppen udarbejder et fakta ark om de kompetencer, PA har, på 

baggrund af drøftelserne i LUU og fremlægger det til næste LUU møde.  

Gruppen tager fakta omkring lønnen med, da det kan bruges til at 

imødekomme myten om, at PA får en løn, der næsten er ligeså høj som en 

pædagog. 

 

 

2. Frafald på PA uddannelsen/ Susanne Marstal 

 

Resume  

På sidste Fælles LUU møde blev der efterspurgt 

tal på, hvor stort frafaldet er på PA uddannelsen. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Susanne Marstal præsenterer de seneste tal for, hvor stort frafaldet er på PA 

uddannelsen 

 

Indstilling 

Det indstilles at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Når fraværet opgøres i STUK, ser man på frafald de første 3 måneder og 

frafald fra 0-6 måneder. Derefter registrer man ikke frafald.  

Frafaldtallet for perioden 0-6 måneder er altså det samlede frafald på holdet. 

 

Frafaldet på PA uddannelsen har gennem de sidste 3 år (fra 2016-2018) været 

ret stabilt, og ikke særligt højt: 7,4 % i 2016, 4,5 % i 2017 og 6,8 % i 2018. 

 

Se vedhæftede Bilag – Frafald PA 2016 - 2018 

 

3.  Fordeling af elever på de fire PA hold i 2020/ Camilla Svendsen og Merete  

      Frank Christensen 

 

Resume  

Der er ikke lavet af en fordeling af PA elever på 

næste års hold. Der er behov for, at få rammesat 

hvordan denne fordeling aftales fremadrettet 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Fordelingen af PA elever i 2020 er af forskellige årsager ikke sket, så kommunerne 

er har ikke fået udmeldt, hvilke pladser, de har på hvilke hold. 
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Skolen fremlægger et forslag til fordeling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager stilling til forslaget om fordeling og aftaler, 

hvordan fordelingen skal ske fremadrettet. 

 

Referat og beslutning 

I forhold til den fordeling, skolen foreslog til netværksmødet 13/9 er der 

ændringer: 

Sorø og Region Sjælland kan ikke nå at ansætte elever til januar holdet. 

I stedet for tager Slagelse 5 elever i januar og 4 til august. 

Se medfølgende Fordeling af elever på den pædagogiske assistentuddannelse. 

 

9.50 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 SKILLS på PA uddannelsen/ Susanne Marstal 

Skolen er gået i gang med at planlægge Skills for PA elever, det bliver til 

marts 2020. 

 

 FOA: Det er vigtigt at der fremover kan ses på dagsorden om vi har en reel 

indflydelse på punktet  

Eller om det allerede er besluttet. Dette var oplevelsen på det ekstra ordinære 

møde vedr. forløb på EVU1 flyttes til Holbæk og Næstved i 2020. 

 

 


