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Referat, PA LUU møde 15/9, 2020, kl. 14.05 – 15.20 

Virtuelt møde. 
 

Tilstede, virtuelt: 

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

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

Christiansen, Inger Pedersen, Lars Mortensen, Camilla Mogensen, Michael Dyhr 

Jensen, Anne Vejlgaard. 
 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal 
 

Tilforordnet for SOSU uddannelserne og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende 

uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen, vejlederkonsulent 
 

 

1. Orientering om udbud af PA EUV1 i moduler/Glenny Hansen og Ditte Grostøl 

 

Resume  

Skolen har været i kontakt med flere kommuner, 

som har udtalt ønske om, at kommunens 

medarbejdere kan tage en PA EUV1 som en 

modulopbygget uddannelse. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

På baggrund af ønsker fra flere kommuner, planlægger skolen at udbyde EUV1 som 

en modulopbygget uddannelse. 

Dette ændrer ikke på udbuddet af øvrige EUV1 hold i første omgang. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at to medlemmer fra PA LUU træder med ind i en arbejdsgruppe, som 

laver en modulopbygget LUP. Der er arbejdsgruppemøder 18/9 og 22/9. 

 

Det indstilles endvidere, at LUU tager orienteringen om modul opbygget EUV1 til 

efterretning. 
 

Referat og beslutning 

FOA har fortsat en bekymring for, om der vil ske det, at nogen begynder på den 

modulopdelte EUV1, og måske ikke får færdiggjort uddannelsen. 

 

FOA spørger ind til hvilke kommuner som har ønske, om at skolen skal udbyde 

pædagogiske assistent uddannelse som modulopdelt EUV1. Dette kom Glenny Hansen 
ikke nærmere ind på. 

 
Ea Kristensen spurgte ind til, hvad der menes med, at der ikke ændres på udbuddet 

af øvrige EUV1 hold?  
Der bliver ændringer, idet der med den modulopdelte EUV1 også udbydes EUV1 på 

skolen i Køge (med opstart i uge 25 i 2021), og opstarten af EUV1 i Holbæk til marts 

og i Næstved efter sommerferien bliver tilpasset modulerne. 
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På baggrund af samfundsdebatten omkring pædagogisk personale i kommunerne, 

vil ZBC gerne byde ind med uddannelse til pædagogiske assistenter, så debatten 

ikke kun kommer til at dreje sig om pædagoger.  

Skolen er ikke bekymret for, om der bliver et større frafald blandt de elever, som 

tager EUV1 som modulopdelt uddannelse. 

FOA anerkender skolen for at ville uddanne flere pædagogiske assistenter, det er ikke 

det bekymringen går på. 

 

Holbæk kommune ser den modulopdelte uddannelse som et godt tilbud. 

 

FOA spørger ind til, hvordan skolen vil promovere den modulopdelte EUV1? 

Skolen nævner det ved alle lejligheder i møder med kommuner og institutioner. 

Derudover kommer der en pjece, som sendes til kommuner og institutioner, samt 

til FOA; og skolen informerer om modulopdelt og almindelig EUV1 ved møder med 

kommunerne. 

Det er ikke FOA´S erfaring, at pjecer læses i forvaltninger eller af politikkere, så 

man opfordrer til at skolen også promoverer den modulopdelte EUV1 på andre 

måder. 

 

Nogle uddannelseskonsulenter vil informere chefer opad i deres organisation om 

dette. 

 

Skolen beder om to fra praksis til arbejdsgruppen, som udarbejder LUP til EUV1:  

Der er ikke nogen repræsentanter, der kan deltage, men de øvrige kommuner 

spørges, om de kan. 

Der gøres opmærksomhed på at der er meget kort frist fra skolens side og 

at det derfor er svært at finde plads i kalenderen. 

 

EUV1 startes dermed op 3 gange i 2021. 

Den modulopdelte EUV1 følges på de kommende LUU møder og evalueres, når det 

første forløb er gennemført. 
 

 

 

2. Drøftelse af rekruttering af PA elever/Camilla Svendsen 

 

Resume  

Slagelse og Ringsted kommuner har oplevet et 

fald i antallet af ansøgere til PA uddannelsen, 

efter den ikke udbydes i Slagelse længere.  

 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Der er en politisk vilje i Slagelse til måske at ansætte flere PA elever, end 

dimensioneret, men der har ikke været nok kvalificerede ansøgere til august holdet 

og stort set ingen ansøgere, bosat i Slagelse kommune. Desuden opleves det, at 

ansøgere efter samtale takker nej til en tilbudt en elevplads i Slagelse grundet 

transporttid. 
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På GF2 PA var der på januar holdene 2 elever fra Slagelse, på august holdet er der 

4, og 2 elever er ophørt/ikke startet. På samme hold var der 2 elever fra Sorø. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter problemstillingen og mulighederne for GF2 PA hold i 

Slagelse. 

 

Referat og beslutning 

ZBC har overfor UVM og arbejdsmarkedets parter flere gange peget på 

problematikken omkring de kvotetildelte GF2 forløb. 

Slagelse Kommune forespørger muligheden for at fordele de GF2 PA elever, skolen nu 

engang er kvote-tildelt, lidt mere bredt, således at der kan laves måske lidt mindre hold, 

men så til gengæld også et GF2 hold i Slagelse. Denne løsning ser ZBC ikke muligheden 

for at imødekomme. 

 

ZBC må ikke optage flere end de kvote tildelte GF2 elever, men må gerne optage 

elever på GF2, hvis de har en uddannelsesaftale. 

 

Hvis man i kommunerne kan ansætte eleverne til GF2, kan skolen udbyde flere GF2 

hold. Der udbetales AUB for elever, der går på GF2. Da GF2 kun er skolegang, får 

ansættende myndighed AUB for hele perioden. 

ZBC’s uddannelsesdirektør Glenny Hansen kan ikke love, at der bliver oprettet et 

hovedforløb i Slagelse selv hvis kommunen vælger at ansætte eleverne til GF2 forløbet. 

 

Uddannelseskonsulenterne i kommunerne skal drøfte ansættelse af GF2 elever med 

deres ledelse. 

 

ZBC´s uddannelsesdirektør, Glenny Hansen, stiller meget gerne op til drøftelser i 

kommunerne omkring oprettelse af GF2 forløb. 
 

 

 

3. Forslag til fordeling af elever på skolerne i 2021/Ditte Grostøl og Merete Frank 

    Christensen 

 

Resume  

Skolen har udarbejdet et forslag til fordeling af 

eleverne på skolerne. 

Bilag 7 - Forslag til 

fordeling af PA elever på 

skolerne. 

 

Sagsbeskrivelse 

Det er fortsat ønsket, at starte et hold i januar og tre hold i august. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter fordelingen og aftaler, hvordan eleverne skal 

fordeles på skolerne i 2021. 
 

Referat og beslutning 
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Skolens forslag er kun ændret ift. at Faxe kommune har PA pladser i Næstved fra 

januar. 

I Faxe kommune er det lige nu uafklaret, hvorvidt kommunen ansætter PA elever i 

2021. Åse H. giver en tilbagemelding hurtigst muligt. 

 

Slagelse kommune har brug for mulighed for at give ansøgere til august holdene 

mulighed for at vælge mellem skolerne i Næstved og Holbæk – afhængigt af 

ansøgernes bopæl. Slagelse kommune ønsker at ansætte flere end 9 elever. 

Det vil være OK, at Slagelse kommunes elever vælger skoleafdeling. 

 

Skolen i Næstved inviterer Næstved, Faxe og Slagelse kommuner til at komme og 

møde GF2 eleverne i løbet af GF2 forløbet. 

Kommunerne vil gerne inviteres, så Camilla Mogensen går videre med ideen. 

 

LUU godkender fordelingen med ovenstående kommentarer. 
 

 

 

4. Præsentation af folderen om den pædagogiske assistents kompetencer/  

    Susanne Marstal, Dorthe Mikkelsen og Ulla Mikkelsen 

 

Resume 

Arbejdsgruppen præsenterer den færdige 

folder om den pædagogiske assistents 

kompetencer 

Bilag 6 – Udkast til Den 

pædagogiske assistens 

kompetencer 

 

Sagsbeskrivelse 

Folderen er lavet fordi PA LUU ville profilere PA uddannelsen, over for politikere og 
pædagogiske ledere på institutioner, der kunne ansætte pædagogiske assistenter. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter folderen og drøfter, hvordan den distribueres ud til 

relevante aktører i det politiske og den pædagogiske område. 

 

Referat og beslutning 

Ros fra FOA Køge for den flotte folder, den skal nok komme i brug. 

 

Dagplejen er ikke nævnt i folderen, det bliver rettet hurtigt. Der bedes også 

rettes i ordlyden: Kompetencer, defineret af de pædagogiske assistent elever, 

i stedet for af PA elever. 

 

Folderen deles ud af FOA til institutioner og de udvalg i det pædagogiske 

område, de mødes med. 

 

Uddannelseskonsulenterne kan uddele den til chefer og institutionsledere i 

egen kommune. 
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Folderen rettes til og sendes ud til LUU til fri afbenyttelse. 
 

 

 

5. Orientering om den tildelte kvote af GF2 PA pladser 2021/Susanne Marstal og  

    Majbritt Vangslev 

 

Resume  

ZBC har fået tildelt 110 GF2 PA pladser. Det er et 

fald på 16 elever (næsten 14 %) 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Kvoten af tildelte pladser er sat ud fra, hvor mange PA elever, skolen har haft på 

hovedforløb 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 
 

Referat og beslutning 

En del kommuner oplever, at GF2 PA elevernes kvalifikationer er dalende. Opfordrer 

skolen til at have opmærksomhed på dette. 

Det er særligt de relationelle kompetencer, GF2 eleverne ikke er stærke i, nogle af 

dem udvikler sig positivt, når de fortsætter på hovedforløb, men andre gør ikke. 

Eleverne kan f.eks. have svært ved den nære kontakt og ved at tage ansvar. 

 

Elever med mindre gode kvalifikationer giver et dårligt billede, når de kommer ud i 

praktik i institutionerne, hvilket ikke styrker viljen til at ansætte PA´ere. 

6. Forslag om udarbejdelse af ”køreplan” for optagelse af EUV1 elever/ Ulla  

    Mikkelsen 

 

Resume  

De daglige ledere, som sender afsted på EUV1 

uddannelsen, har brug for en vejledning til, 

hvordan der søges og optages på EUV1 og hvor 

man søger AUB m.m. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Når pædagogisk personale i en kommune skal tage PA uddannelsen som EUV1 

forløb, er det den lokale leder, der har opgaven med at hjælpe vedkommende til at 

søge, få lavet en RKV m.m, samt at søge AUB. 

De har brug for en vejledning til dette.  

 

På ZBC.DK ligger der en tydelig vejledning, hvis man søger på EUV1 pædagogisk 

assistent. Link: https://www.zbc.dk/paeuv1/  

 

Indstilling 

https://www.zbc.dk/paeuv1/
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Det indstilles, at LUU drøfter forslaget og kommer med en 

meningstilkendegivelse. 
 

Referat og beslutning 

På ZBC.DK ligger der en tydelig vejledning, hvis man søger på EUV1 pædagogisk 

assistent. Link: https://www.zbc.dk/paeuv1/ 

 

Denne vejledning er ikke helt fyldestgørende ift. RKV og hvornår der skal søges 

AUB. Ulla Mikkelsen sender forslag til tilføjelser til vejledningen til Majbritt Vangslev 

eller Merete Frank Christensen  

 

Kl. 15.15 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 Orientering om samarbejde med Autismecenter Vestsjælland og 

Specialcenteret i Slagelse omkring ekstra EUV1 hold/Susanne Marstal 

Ovennævnte har 300 medhjælpere, som over de næste år skal have PA 

uddannelsen som EUV1. 

Holdet, som starter i 2020 er oprettet i Holbæk, og Slagelse Kommune 

udtrykker et ønske om at disse 300 EUV1 elever, får mulighed for at tage deres 

uddannelse i Slagelse. Majbritt Vangslev vil se på, om dette er muligt. 

 

 Orientering om optag på EUV1 august 2020 i Næstved/Susanne Marstal  

Der er 24 elever på det ny op startede EUV1 hold i Næstved. 

 

 Der indkaldes til ekstraordinært PA LUU møde 25/9 som et virtuelt møde til 

godkendelse af LUP for EUV1. 

 

 

https://www.zbc.dk/paeuv1/

