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Referat, PA møde 28/11 2019, kl. 14.35-15.25 

ZBC, Ahorn Alle, Ringsted 
  

Tilstede: 

Camilla Svendsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Tine Kornval 

Jacobsen, Fibi Sabrine Mogensen, Maibritt Gisli, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Randi 

Maiken Christiansen, Inger Pedersen, Camilla Mogensen. 
 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal 
 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 
 

 

1. EUV1 uddannelsen i fremtiden/Ditte Grostøl og Susanne Marstal 
 

Resume 

Skolen arbejder med tanken om at udbyde 

EUV1 forløb med opstart 6 gange årligt. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Skolen ønsker, at være mere fleksibel med opstart af EUV1, så ufaglærte ikke skal 
vente ½-1 år på at komme i gang med PA uddannelsen.  

Derfor arbejdes der med en model, hvor EUV1 startes op 6 gange årligt og både i 
Næstved og i Holbæk. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter planerne og giver en tilbagemelding på dem. 
 

Referat og beslutning 

Kommunerne ser den modulopdelte EUV1 uddannelse som et godt koncept, både 

fordi institutionerne måske kan bruge jobrotation, men også fordi kortere 

skoleforløb kan være lettere at gå i gang med for nogle ufaglærte.  

 

FOA kan se udfordringer i, om EUV1 eleverne kan gå ind og ud af uddannelsen 

og arbejdspladsen.  

En sammenhængende uddannelse kan give bedre mulighed for fordybelse i 

den teori, der er på uddannelsen. 

Der kan også være en udfordring i, at eleverne som udgangspunkt er ufaglærte og 

er dermed ikke uddannelses ”trænede”, og det kan derfor være et spørgsmål om, 

om de tage en modulopbygget uddannelse? 

 

3F ser dog, at det kan være en god mulighed for nogle ufaglærte, som måske ikke 

ønsker at gå i gang med et 42 ugers EUV1 forløb. 

 

Der er en stor usikkerhed i forhold til, at der kan være 4 elever på et modul og 40 

på et andet modul.  

 

FOA og Kommunerne vil undersøge, om der er baggrund for at skolen udbyder den 

modulopdelte PA EUV1. De får sendt materiale ud omkring dette. 
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Skolen beder om tilbagemelding fra kommunerne og FOA senest slutningen af uge 

2, 2020. 

 

Hvis den modulopbyggede EUV1 uddannelse bliver en realitet, vil der skulle 

nedsættes en arbejdsgruppe, der vil skulle holde arbejdsmøder følgende 10 dage 

(er lagt i uddannelseschefers og underviseres kalender): 24+26/2 samt 4., 6., 9., 

11., 18., 19., 20. og 23. marts. 
 

 

2. Præsentation af fordeling af elever på holdene/Camilla Svendsen og Ditte  

    Grostøl 
 

Resume  

På baggrund af tilbagemeldingerne fra sidste LUU 

møde, har skolen lavet et opdateret 

fordelingsdokument.  

Bilag 7: Opdateret 

fordeling af eleverne. 

 

Sagsbeskrivelse 

Skolen vil meget gerne lave en aftale om optag af flere PA elever til januar holdet i 

2021, og ønsker en drøftelse af, om det er muligt. 
 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU godkender fordelingen med de forbehold der er for, om 

de får ansøgere nok. 

          

Referat og beslutning 

LUU godkender fordelingen af elever i 2020. 

 

Det aftales, at Faxe Kommune fra 2021 optager deres 4 PA elever til januar 

holdet. Fibi Mogensen vil undersøge, om regionen også kan flytte sit optag af 

PA elever til januar 2021. 

Dette vil give en mere jævn fordeling af elever på de tre hold. 

 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 

På GF2 ansøgningen står der, at hvis elever får en uddannelsesaftale, som omfatter 

GF2 og hovedforløb, så er de sikret en plads. Susanne Marstal kigger ind i dette. 

 

 Orientering om akademi uddannelse for PA uddannede/Majbritt Vangslev 

Gitte Lykkebo inviteres til næste LUU møde, så hun kan orientere om dette. 

 

 Orientering fra arbejdsgruppen omkring PA´s kompetencer/Susanne Marstal 

Gruppen har ikke nået at mødes, så der er ikke noget nyt. 

 

 Orientering om ændring af dato for PA-Skills /Susanne Marstal 

PA Skills var planlagt til 5/3, men denne dato må rykkes, og den ny meldes ud 

hurtigst muligt. 
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