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Referat 

PA LUU møde 4/2, 2021 kl. 13.10 – 13.40. 

Virtuelt møde. 

 

Tilstede:  

Ulla Mikkelsen, Camilla B. Svendsen, Fibi Sabrine Mogensen, Åse Høybye, Helle 

Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Tine Kornval Jacobsen, Ea H. Kristensen, Maibritt Gisli, 

Randi M. Christiansen, Inger Pedersen, Dorthe Isager, Camilla Mogensen, Michael D. 

Jensen, Anne Vejlgaard. 

 

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

 

Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev. 

 

Tilforordnet og referent: Merete Frank Christensen. 

 

1. Orientering om FOA´s henvendelse til undervisningsminister Pernille  

    Rosenkrantz-Theil/ Ulla Mikkelsen 

 

Resume 

 

 

 

Sagsbeskrivelse 

FOA har baggrund af bl.a. de kommende minimumsnormeringer  henvendt sig til 

undervisningsministeren omkring dimensioneringen på PA uddannelsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

FOA arbejder på højtryk for at øge dimensioneringen af den pædagogiske 

assistentuddannelse ift. den minimumsnormering, der er meldt ud. 

Der er planlagt et møde med undervisningsministeren i den kommende uge. 

 

Der er en lille fornemmelse af en positiv udvikling på PA dimensioneringen. 

 

Kommunerne håber på en større normering – det er lidt svært, at holde uddannelsen i 

gang i kommunen, når man som kommune kun ansætter få elever om året. 

 

Inger Petersen fortæller om et tilsyn, hvor man ikke tæller PA´ere med som faglært 

personale. 

Ulla Mikkelsen er gået videre med dette, da det er meget problematisk. 

 

På Specialcenter Slagelse anerkender man PA uddannelsen, og her er man ved at 

uddanne det ikke-pædagogiske personale til PA gennem et særligt EUV1 forløb. 
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2. Orientering om eventuelle nye udbud af den pædagogiske assistent  

     uddannelse/ Majbritt Vangslev 

 

Resume 

ZBC arbejder på, at kunne udbyde PA 

uddannelsen på flere skoler. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

På baggrund af de forventede kommende minimumsnormeringer, vil skolen gerne 

byde ind med flere udbud af PA hold på flere skoler. 

Uddannelsesdirektør Glenny Hansen vil gå i dialog med kommunerne om mulighederne 

for dette i den kommende tid. 

 

Indstilling 

Der indstilles til en drøftelse af behovet for flere PA uddannede samt at orienteringen 

tages til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Skolen har en kvote for, hvor mange GF2 PA elever, vi må optage, hvorfor der er 

mange ansøgere til GF2 PA, som ikke kan optages på GF2. 

 

Hvis kommunerne vælger at ansætte eleverne til PA uddannelsen fra GF2, kan skolen 

optage dem ud over kvoten, og skolen vil meget gerne udbyde PA uddannelsen på 

flere skoler. 

 

Der er sendt brev ud om dette til borgmestrene i kommunerne. 

 

Uddannelseskonsulenterne anbefaler at breve, som sendes til kommunernes 

borgmestre også sendes til uddannelseskonsulenterne. I modsat fald risikeres det, at 

brevet ikke bliver taget imod eller taget til efterretning. 

 

FOA og 3F ville også gerne være med til at lægge pres på kommunernes ledelse, da de 

også er i dialog med kommunerne på området. 

 

Kommunerne har brug for en grundig dialog omkring ZBC´s opfordring til 

kommunerne om at ansætte PA eleverne på GF2 – hvad skal der blive af de GF2 PA 

elever, som optages på GF2 inden for kvoten, uden uddannelsesaftale? 

 

Der er i organisationerne og kommunerne en lille forventning om en højere 

dimensionering på PA området. 

 

Skolen har brug for et svar inden 1/3; 2021, i forhold til, om kommunerne kan/vil 

ansætte PA eleverne fra GF2 – da skolen skal melde ind, hvis der udbydes uddannelser 

på flere skoler. Kommunerne forventer ikke, at kunne komme med et svar så hurtigt. 
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Majbritt undersøger, hvor meget, der skal være på plads d. 1/3. 

 

Det udfordrer kommunerne, når en kommune (Næstved) ansætter flere elever, end 

den er dimensioneret til. Det betyder, at der er konkurrence om GF2 eleverne til 

hovedforløbet. 

 

Kommunerne opfordrer ZBC til at tage aftalen med Næstved op, da den skaber 

rekrutteringsvanskeligheder for de øvrige kommuner. 

 

Majbritt Vangslev går videre med kommunernes spørgsmål til uddannelsesdirektør 

Glenny Hansen. 

 

Opfølgning d. 12/2, 2021; nedenfor er en opsummering fra Glenny Hansen af indholdet 

af de (forskellige) breve, som er sendt til borgmestrene: 

 

ZBC har skrevet ud til alle borgmestre og kommunaldirektører i vores 

dækningsområde i Region Sjælland. Vores budskab er at ZBC ønsker at styrke 

uddannelsesudbuddet af den pædagogiske assistentuddannelse i kommunerne.  

 

Med aftale om min. normeringer i daginstitutionsområdet stiger behovet for 

kvalificeret faglært pædagogisk arbejdskraft, og vi mener at ansættelse af PA’ere kan 

være en del af løsningen. PA’ere har de faglige kvalifikationer til dette. Derudover er 

PA’ere med få faglige løft, direkte adgangsberettiget til pædagogstudiet og kan derfor 

også være med til at øge rekrutteringen hertil. 

 

ZBC oplever at der er stor søgning til PA uddannelsen, men da den er kvotebelagt må 

vi sige nej til mange. Dermed er der ikke basis for at brede uddannelsen ud. Hvis 

elever ansættes forud for GF2, og dermed har en uddannelsesgaranti, kan vi dog 

optage dem uden at bruge vores kvote og dermed øge rekrutteringen.  

 

Vi tilbyder derfor at gå i dialog med kommunen om de ønsker at indgå et samarbejde 

om uddannelsesgaranti. Og hvis kommunen ønsker dette vil vi tilbyde at oprette et 

nyt udbud af PA tættest muligt på kommunen (på en af vores nuværende adresser).  

 

 

 

3. Orientering om EUV1/ Susanne Marstal 

 

Resume 

Der startes det første modulopbyggede 

EUV1 forløb op i Holbæk til marts. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Der er pt. 15 elever til PA EUV holdet i Holbæk. 
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Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til orientering. 

 

Referat og beslutning 

Alle på EUV1 holdet tager det fulde forløb på en gang, uden afbrydelser. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

  Ingen orienteringer. 

 

 


