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Referat, PA LUU møde 26/11, 2020, kl. 9.00 – 9.30. 

ZBC, Selandia Park 8 

Virtuelt møde i Teams. 
 

 

Tilstede: 

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, Camilla Mogensen, Michael Dyhr Jensen, Anne 

Vejlgaard. 
 

Tilforordnet for SOSU uddannelserne og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende 

uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen, vejlederkonsulent 
 

 

1. Orientering om en FOA undersøgelse blandt pædagogiske assistenter/Ulla 

    Mikkelsen 

 

Resume  

FOA har gennemført en undersøgelse blandt 

pædagogiske assistenter, hvor de spørges om: 

 Derfor tog jeg den pædagogiske assistent 

uddannelse 

 Det betyder uddannelsen for mit arbejde i 

dag. 

Bilag 1: Undersøgelse – 

Hovedkonklusioner. 

 

Bilag 1A: Undersøgelse – Derfor 

tog jeg den pædagogiske 

assistent uddannelse (hele 

dokumentet) 

 

Sagsbeskrivelse 

Undersøgelsen afdækker, hvad der bevirkede at medlemmerne tog den 

pædagogiske assistentuddannelse, hvordan de bruger uddannelsen i deres 

arbejdsliv samt hvilke fordomme de møder om uddannelsen.  

 

En konklusion er, at de savner øget anerkendelse af og viden om den 

pædagogiske assistentuddannelse fra politikere, arbejdsgivere og samfundet 

generelt. 

 

En anden konklusion er, at en del af de pædagogiske assistenter bl.a. savner, 

at special området bliver prioriteret højere i uddannelsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter undersøgelsens konklusioner og tager stilling til en evt. 

henvendelse til FEVU omkring inddragelse af undersøgelsens konklusioner i den 

kommende evaluering af den pædagogiske assistentuddannelse, der er på vej, samt 

ift. branding af uddannelsen. 
 

Referat og beslutning 

Undersøgelsen er lavet i februar/marts 2020, det er en spørgeskemaundersøgelse, og 

man har spurgt 926 både PA og PGU uddannede, hovedsageligt PA. 
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Der er flere forskellige begrundelser for at de adspurgte tog uddannelsen på EUV1 

har været på opfordring, for at få mere ansvar og viden. 

 

De unge (EUD) har taget uddannelsen bl.a. for at kunne læse til pædagog. 

 

EUV1 vil gerne anbefale uddannelsen til andre, hvorimod EUD er mere tøvende, idet 

de oplever det sværere at få arbejde, og at udd ikke er rigtigt anerkendt. 

 

EUV1 oplever en større faglig viden, mere ansvar og større arbejdsglæde. En lille 

procentdel oplever ingen forskel, her anbefaler FOA, at vedkommende tager en snak 

med leder og kollegaer omkring, hvad vedkommende har udviklet sig og hved 

vedkommende har lært. 

 

De EUV1, som arbejder i specialområdet savner lidt noget drejning imod special 

området, idet de i undervisningen skal være lidt skarpe på, hvordan de kan drage 

teorien ind i specialområdet. 

 

Skolen skal have drøftet, hvordan undervisningen kan inddrage specialområdet i 

undervisningen, så det bliver mere tydeligt. Der skal også kigges på den litteratur, 

der anvendes, idet Munksgaards litteratur ikke har meget fokus på specialområdet. 

 

Der ansættes en del PA i specialområdet, derfor vil det give god mening, at huske at 

have dette mere med. 

 

Uddannelsen er bygget op til, at PA kan arbejde både inden for det normale og det 

specielle område, hvorfor det er vigtigt, at eleverne lærer om begge områder. 

 

Det normale område er basis i uddannelsen og er hele baggrunden for at forstå det 

specielle område, hvorfor dette ikke bør nedtones. 

 

Når der kommer engagerede og dygtige PA elever ud i praktik, bliver de gode 

ambassadører for de pædagogiske assistenter. 

 

I Faxe kommune er alle elever i specialområdet, og det udvikler eleverne meget. 

 

3F har oplevet, at det sociale tilsyn ikke anerkender PA som uddannet personale. 

 

Konklusion: LUU tager orienteringen til efterretning.  

 

 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 Folderen om de pædagogiske assistenters kompetencer er nu rettet endeligt 

færdig, der er lavet en tilføjelse omkring dagplejere og lønnen for dagplejer er 

kommet med i folderen.  
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 Orientering om kommunernes besøg på GF2 PA holdet på skolen I Næstved. 

Slagelse, Næstved og Faxe kommuner har været på besøg på GF2 på skolen i 

Næstved, og det gav nogle gode kontakter og kommunerne fik mulighed for at 

give eleverne informationer omkring de praktikske forhold. 

 

Eleverne havde også en god dag, og fik svar på mange spørgsmål og fik mere 

fokus på, at de skal søge en elevplads.  

Underviserne i Næstved opfordrer til, at dette gentages, og også afprøves på 

GF2 PA holdene i Holbæk og i Køge. 

 

Ved de efterfølgende ansættelses samtaler, virkede eleverne mere forberedte. 

 

Der er rigtigt mange ansøgere til GF2 PA denne gang. 

 


