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Referat, PA LUU møde 6/2, 2020, kl. 10.15-12.10 

ZBC, Slotshaven 3, Holbæk 

lokale 10. 
 

 
 

Tilstede: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Svendsen, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Tine Kornval 

Jacobsen, Fibi Sabrine Mogensen, Ea Kristensen, 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. Orientering om akademi uddannelse i sundhedspraksis for PA uddannede/Gitte  

    Lykkebo 

 

Resume 

Der starter akademi uddannelser op i uge 5 og 

i uge 35. 

Bilag 1 – Studieordning for 

akademiuddannelse_2018 

 

Sagsbeskrivelse 

Udgangspunktet for uddannelsen, da den blev skabt, var at den var for SSA 

uddannede, men indholdet kan godt dække over fagligheden på PA området.  

I uge 5 startede et akademi hold op omkring socialpædagogik og psykiatri for et 

bosted i Rønnede, og institutioner i den pædagogiske sektor kan gå sammen og få 

etableret hold. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter mulighederne for akademi uddannelse til 

pædagogiske assistenter og tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

FOA har hørt fra medlemmer, at de har svært ved at få lov til at tage akademi 

uddannelse, da denne er meget rettet imod SOSU området. 

 

Materialet til akademi uddannelsen i sundhedspraksis er dog i dag rettet, så 

den henvender sig til personer, der arbejder med mennesker, så både 

SSA´ere og PA´ere kan tage uddannelsen som én klasse. Det er ikke en 

faguddannelse, da det er deltagerne, der lægger det faglige ind i uddannelsen. 

 

Uddannelsen arbejder med kompetenceudvikling, refleksionskompetencer og 

styrkelse og udvikling af kvalifikationer. 
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Uddannelsen udbydes i uge 5 og i uge 35 – hvis der er ønske fra kommuner 

eller institutioner om en uddannelse for 10-12 deltagere, kan den 

tilrettelægges for den enkelte kommune/institution. 

 

Se detaljer i medsendte PP. 
 

 

 

2. Orientering om PA-Skills på ZBC/Susanne Marstal 

 

Resume  

PA Skills afholdes d. 7/5 på SOSU skolen i 

Holbæk. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Sidste års PA Skills på ZBC måtte desværre aflyses pga. for få elever. Skolen håber, 

at der vil være elever, så Skills kan gennemføres i år. 

Til DM i Skills i Bella Centret først i januar var der en god stand om PA uddannelsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter, hvordan man kan støtte eleverne i at deltage i 

Skills og tager orienteringen til efterretning. 
 

 

Referat og beslutning 

ZBC vil gerne afholde Skills for PA og arbejde på, at det spredes endnu længere ud. 

I første omgang holdes Skills internt på ZBC, og efter erfaringsindsamling, vil SOSU 

Nykøbing kunne inviteres med. 

 

Der er udarbejdet et nyt koncept for Skills, som prøves af i år: 

Hele klassen skal arbejde med en case en dag, og der udvælges et par teams (to 

elever i et team) i klassen, som skal konkurrere med hinanden. Derefter ”battler” 

de tre skolers teams (fra Holbæk, Køge og Næstved) imod hinanden d. 7/5 på 

skolen i Holbæk og der kåres et vinderteam af PA Skills.  

Der sendes en invitation ud, når tidsplanen er klar. 
 

 

 

3. Præsentation af fakta ark om PA uddannelsen/Dorthe Mikkelsen og Ulla Mikkelsen 

 

Resume 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et fakta ark 

om den pædagogiske assistents kompetencer. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Parterne i PA LUU ønsker at brande PA uddannelsen bredt, og håber at en tydelig 

beskrivelse at den pædagogiske assistents kompetencer kan være et værktøj til 

dette. 
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Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter fakta arket og brugen af dette.  

Det indstilles endvidere at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et fakta ark omkring den pædagogiske assistents 

kompetencer, som uddeles. 

Arbejdsgruppen vil også skrive ind omkring den pædagogiske assistent uddannelse, 

det skal stå som det første i fakta arket.  

 

Forslag om forskellige ændringer fra Michael Dyhr Jensen, som LUU er enige i. 

 

Der var en drøftelse af hvem er målgruppen til fakta arket er? 

Fakta arket skal formuleres på baggrund af, hvem det er rettet imod:  

Er det rettet imod pædagogiske ledere og politikere, så skal fagligheden være 

tydelig. 

Er det rettet imod evt. ansøgere, skal sproget rettes imod mennesker, der ikke 

kender faget. 

 

Ulla præciserer at der på LUU mødet hvor der blev besluttet at lave fakta arket, var 

beslutningen at det var fordi vi ville profilere PA uddannelsen, over for politikere og 

pædagogiske ledere på institutioner, der kunne ansætte pædagogiske assistenter; 

den bør dog også være tilgængelig for evt. ansøgere.  

Dorthe / Ulla retter fakta arket til og sender til Merete, og skolen udarbejder et 

færdigt produkt.  

 

Obs, på slutlønnen, der er ret forskellig mellem PA og pædagog (slut lønnen for en 

PA er på knapt 27.000, mens den for en pædagog er 38.000(cirkatal)). 

 

Dorthe retter fakta arket til og sender til Merete, og skolen udarbejder et færdigt 

produkt. 
 

 

 

4. Drøftelse af tolkning af lovgivning om EUV1 uddannelse/Ulla Mikkelsen og Ditte  

    Grostøl 

 

Resume 

FOA og skolen har fået forskellige forståelser 

efter henvendelse til UVM vedr. tolkningen af 

lovgivningen omkring EUV1. 

Bilag 2 -  FOA´s svar fra FOA 

Forbund jf. lovgivningen 

Bilag 3 -  Skolens svar fra UVM 

 

Sagsbeskrivelse 

FOA og skolen har forskellig tolkning af lovgivningen omkring EUV1, og vi har 

fået forskellige svar fra henholdsvis FOA Forbund samt UVM. 

 

Indstilling 
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Skolen og FOA foreslår, at der laves en fælles henvendelse til UVM, hvor vi 

spørger ind til, hvordan loven skal tolkes. 

Det vil kunne give et fælles udgangspunkt for, om skolen kan/skal udbyde EUV1 

som en modulopbygget uddannelse – hvis der skulle blive interesse for dette. 

 

Referat og beslutning 

Fra skolens side spørger vi altid i UVM, hvis vi er i tvivl om, om et nyt tiltag er 

lovligt, og fra FOA´s side har spørgsmålet være drøftet i organisationens juridiske 

organ. 

 

Skolen har fået det svar, at EUV1 gerne må deles i moduler, hvis 

uddannelsesaftalen gælder fra start til slut, selv om der er pauser imellem 

modulerne. 

FOA er stadig af den opfattelse at det ikke er en mulighed jf. lovgivningen at udbyde 

den pædagogiske assistent uddannelse i moduler og henviser til det skriv som er 

udsendt til alle i PA-LUU i uge 2.  

 

FOA mener, at EUV1 er et forløb på 42 uger, da det er vigtigt ift. sammenhæng i 

uddannelsen.  

Der vil blive noget ”ind og ud” på holdet, hvis eleverne på EUV1 starter på 

forskellige tidspunkter. 

 

Kommunerne ser fordele ved, at EUV1 kan startes på forskellige tidspunkter, da det 

gør det mere fleksibelt, at få ufaglærte uddannede.  

Der er dog ingen kommuner som har vendt tilbage med en udmelding om at de ville / 

kunne være interesserede i at benytte sig af denne mulighed, hvis den blev oprettet. 

Dette kan skyldes forglemmelse, og kommunerne vil høre i baglandet igen. 

 

Skolens uddannelsesdirektør har fået en tilbagemelding fra flere 

kommunaldirektører, der ser muligheden for modulopbygget EUV1 som en god ide. 

 

Skolen skal lave alle de læringspakker, der er til EUV1, om, hvis EUV1 skal udbydes 

i moduler. Det er et stort arbejde, så det er vigtigt, at der er enighed om dette. 

 

Da skolen har spurgt UVM to gange om lovligheden i modulopbygget EUV1 og har 

fået klart svar om, at det er lovligt, ser skolen det som problematisk, at skulle rette 

henvendelse til UVM igen om det samme. 

 

FOA stiller sig meget undrende over for skolens udmelding, da der i den fælles 

dagsorden under indstillinger står, at vi vil rette en fælles henvendelse i UVM og 

derfor ønsker de, at tage bilag 3 med tilbage til det juridiske del i FOA, punktet tages 

igen op på næste LUU møde.  

 

OBS: 

Det materiale, LUU får tilsendt kan deles med hhv. de kommuner man samarbejder 

med eller internt i organisationen, det må ikke sendes videre, f.eks. til UVM. 
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5. Drøftelse af vejledning omkring tilvalg/fravalg af engelsk m.h.p.  

    videreuddannelse/Ulla Mikkelsen og Majbritt Vangslev 

 

Resume  

Elevernes fravalg af fag kan have  

konsekvenser for deres muligheder for 

videreuddannelse. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

FOA har fået henvendelser fra pædagogiske assistenter, som ikke kan søge videre på 

pædagogstudiet, fordi de har fravalgt engelsk på PA uddannelsen. 

 

Indstilling 

Der indstilles til en drøftelse af, hvordan eleverne kan blive vejledte, så de ikke 

fravælger fag, de kan få brug for senere. 

 

Referat og beslutning 

Susanne Marstal har spurgt skolerne i Køge og Næstved om, hvordan eleverne 

vejledes ift. at tage engelsk: 

Alle elever vejledes til at tage engelsk, men nogle har tidligere valgt det fra, fordi 

de skulle til eksamen i faget. Man kan dog godt bestå PA uddannelsen uden at bestå 

engelsk. 

Vi kan se på niveauoversigterne, at de fleste elever nu har engelsk. 

 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 FOA holder fyraftensmøde d. 9/3 eller 10/3 omkring EUV1 uddannelsen i FOA 

Næstved. 

 Der er ikke ret mange til det kommende EUV1 hold – så der er plads til flere. 

 

 


