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Referat, PA LUU møde 16/4, 2020, kl. 11.30-12.00 

Skype møde. 
 

 

Tilstede: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Svendsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Fibi 

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

Pedersen, Camilla Mogensen, Michael Dyhr Jensen. 
 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal 
 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 
 

1. Praktik for PA eleverne i den aktuelle situation/Ulla Mikkelsen og Camilla  

    Svendsen 

 

Resume 

I den nuværende situation kan det være 

rigtigt svært at tilbyde eleverne meningsfulde 

praktikophold 

Bilag 1 - Forløb for PA Januar 2020 

 

Sagsbeskrivelse 

PA august 2018 begynder deres sidste praktikperiode i uge 16 (13/4), og som 

tingene står, kan de fleste af eleverne ikke komme i praktik på de planlagte 

praktiksteder. 

 

LUU formandskabet og SOSU ZBC har derfor været i dialog omkring muligheden for, 

at eleverne får deres sidste skoleforløb i ugerne 16-17 og 18.  Dette er desværre ikke 

muligt, da der ikke er ressourcerne til det på skolen. 

 

Camilla Svendsen har indhentet melding fra de forskellige kommuner vedr. hvorledes 

de agter at angribe situationen.  

 

PA august 2019 er på skoleperiode 2 til og med uge 22, og skal i praktik 1/6, så 

dette hold er der ikke nogen praktikudfordring med i øjeblikket. 

 

PA januar 2020 holdet har været i praktik siden uge 9 (d. 24/2), og det har været 

løst på forskellige måder i Slagelse og Næstved kommuner, samt Magleby 

Skolecenter, hvor eleverne på dette hold er ansatte.  

 

De tre ansættende myndigheder og skolen har derfor ændret holdets forløb, så 

skoleperiode 2 rykkes frem til 20/4 i stedet for hhv. d. 29/5 (EUD/EUV3) og 22/6 

(EUV2). 
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Elevernes praktikperiode bliver derved forlænget tilsvarende og begynder for EUV2 

elevernes vedkommende fredag d. 11/9, og for EUD/EUV3 eleverne d. 2/10. Forløbet 

derefter er uændret. 

 

Indstilling 

Formandskabet indstiller til drøftelse af, hvordan eleverne på hold august 2018 får 

det bedst mulige forløb, og til sparring mellem arbejdsgiverne. 

 

Referat og beslutning 

De forskellige kommuner har lagt forskellige strategier ift. PA august 2018 

elevernes praktikperiode, som skulle være startet i praktik 13/4. 

 

Nogle af disse elever starter lidt senere i praktik, men skal ikke nødvendigvis have 

forlænget praktikperioden, dette vurderes, når eleverne afslutter praktikperioden i 

uge 36. 

 

Hold januar 2020 kommer fortsat på skoleperiode 2 d. 20/4, og får så en lang 

praktikperiode 2. 
 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

De prøver og eksaminer, der er afholdt virtuelt for SSH og SSA eleverne, er gået godt. 

Der har været nogle enkelte tekniske udfordringer, men som helhed har det fungeret. 

 

Alle SSH elever er beståede og kun en enkelt SSA elev skal til omprøve. 

 

Fjernundervisningen kører også godt, det er gjort fleksibelt, så eleverne kan tilgå 

undervisningen/løse opgaverne på det tidspunkt, hvor det har været det bedste for den 

enkelte elev. 

 

 

Der er nogle udfordringer med PA august 2019 og EUV1 eleverne i Holbæk, så deres 

undervisere har haft tæt kontakt med elevene. Der tages kontakt til læsevejlederne, for 

at se, om dette kan hjælpe. 

 

I Køge er der også enkelte elever, som underviserne skal have mere ”fat i”. 

 

Også i Næstved er der elever, som er udfordrede i at være til stede, men den nye 

fraværsprocedure er effektiv i denne sammenhæng, så arbejdsgiverne er inddragede. 

 

Arbejdsgiverne vil gerne kontaktes, hvis deres elever har brug for ekstra støtte i.f.m. 

med at være tilstede i undervisningen.  

 

Det opleves blandt arbejdsgiverne, at der er rigtig godt styr på undervisningen og på 

undervisernes kontakt med eleverne.  
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Arbejdsgiverne har et ønske om et rigtigt tæt samarbejde med undervisere og skole i de 

tilfælde, hvor underviserne har en bekymring omkring en elevs udvikling/forløb, da 

arbejdsgiverne vil gerne støtte op om elevernes uddannelse og gennemførsel. 

 

Der er 16 elever på PA EUV1 holdet, som startede d 23/3 med online undervisning.D 
 

 

 

Kort resume fra orienteringen fra kursus 

Der er udviklet et 5-dages kursus, udviklet til ansatte i kommunerne, som evt. skal 

ud i beredskabet, hvis pandemien udvikler sig. 

Det er et AMU kursus, og derfor skal der ikke betales for kursusdeltagere, der ligger 

inden for AMU bestemmelserne. 

 

Link til vores 5 dages kursus; omsorg, pleje og praktisk hjælp – COVID19 

https://www.zbc.dk/nyhedsoversigt/covid-19-uddannelse-sosu-zbc/ 

 

 

Der afholdes også webinarer på Facebook i kursusafdelingen: 

 

Link til vores facebookgruppe, SOSU og pædagogik kursus og efteruddannelse, hvor 

vi bl.a. har vores webinar omkring håndhygiejne, medicin og ergonomi liggende 

https://www.facebook.com/groups/527561314771170/ 
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