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Referat, PA LUU møde 18/6, 2020, kl. 9.00 – 9.30 

ZBC, Selandia Park 8 

lokale U5. 
 

 

Tilstede: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Svendsen, Åse Høybye, Dorthe Mikkelsen, Tine Kornval 

Jacobsen, Fibi Sabrine Mogensen, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Randi Maiken 

Christiansen, Inger Pedersen, Camilla Mogensen, Michael Dyhr Jensen, Anne Vejlgaard 

(med virtuelt). 
 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal 
 

Tilforordnet for SOSU uddannelserne og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende 

uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen, vejlederkonsulent 

 
 

1. Situationen for PA eleverne lige nu/Camilla Svendsen, Ulla Mikkelsen og Susanne  

    Marstal 

 

Resume 

Eleverne har haft andre læringsforhold i 

dette forår end vanligt. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Nogle hold er kommet ind på skoleundervisning tidligere end planlagt.  

Der har været anderledes forhold for de elever, der har været/er i praktik. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter, hvordan tingene er løst og evt. drager erfaringerne 

ind i de kommende elevers forløb. 

 

Referat og beslutning 

Skolen har oplevet, at online undervisningen har fungeret godt, nogle elever 

har faktisk været mere aktive idet, de har siddet hjemme og har kunnet 

fokusere bedre på stoffet. 

Eleverne har dog været meget glade for at været kommet tilbage på skolen, 

især GF2 eleverne 

Konklusionen er, at PA eleverne har klaret krisen rigtigt godt ift. online 

undervisningen, dog kan der være problemstillinger omkring enkelte elever, 

da der er nogle, som nok har arbejdet mere, end de har lavet skolearbejde. 

 

I Holbæk har det tidligere været sådan, at eleverne har kunnet have deres 

refleksionstimer hjemme. Dette er man dog gået bort fra, idet der var nogle 

elever, som ikke kunne administrere det. 
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Skolen har lige modtaget en rapport om, hvordan eleverne har oplevet, at 

skulle arbejde hjemme. Denne rapport vil vi kigge ind i, og se, om der er 

erfaringer, der kan bruges fremadrettet. Denne orienteres der om på et 

senere LUU møde. 
 

 

 

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

 

Resume  

PA Skills skulle have været afholdt d. 7/5 på 

SOSU skolen i Holbæk. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

PA Skills er jo desværre ikke blevet afhold, grundet nedlukningen af skolerne. 

Orientering om, hvad skolen tænker om mulighed for PA Skills i 2021. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 
 

Referat 

PA Skills d. 7/5 måtte desværre aflyses, og skolen planlægger at holde PA 

Skills i perioden uge 4-22 i år 2021, hvor et hold er inde på skoleperiode 2. 

 
 

 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 Orientering om optag på EUV1 august 2020 i Næstved og orientering om 

samarbejde med Autismecentret og special pædagogisk center Vestsjælland i 

Slagelse omkring ekstra EUV1 hold. 

 

Der er pt. 20 elever på EUV1 holdet. 

 

Autismecentret i Slagelse og Special pædagogisk center i Slagelse har 

medarbejdere, som de ønsker opkvalificerede, så der oprettes et ekstra EUV1 

hold til disse medarbejdere, som starter op i oktober måned. 

 

 

 


