Referat
PA LUU møde 15/4, 2021 kl. 9.00-9.50
Virtuelt møde.
Tilstede:
Ulla Mikkelsen, Camilla B. Svendsen, Fibi Sabrine Mogensen, Åse Høybye, Helle
Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Ea Kristensen, Maibritt Gisli, Inger Pedersen, Dorthe Isager,
Camilla Mogensen, Michael D. Jensen, Niels Udby Sørensen .
Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal.
Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.
Tilforordnet og referent: Merete Frank Christensen.
Niels Udby Sørensen er ny i PA LUU og bydes velkommen.
1. Fraværsregistrering på SOSU ZBC/Camilla Svendsen og Susanne Marstal
Resume

Sagsbeskrivelse
Nogle kommuner oplever, at den fraværsregistrering, de kan se på Praktikpladsen.dk
ikke stemmer overens med det, de hører fra undervisere og elever.
Indstilling
Det indstilles, at skolen forklarer, hvordan fraværsregistreringen sker, og at LUU
drøfter, om der er mulighed for mere gennemskuelighed.
Referat og beslutning
Skolen har forelagt STIL problematikken, at arbejdsgiverne ikke kan se det fravær,
som registreres på skolen.
Administrationslederen arbejder videre på det over for STIL og hvis der er en
kommune, som har en frisk ”case”, må de meget gerne sendes til Susanne Marstal:
suma@zbc.dk
Hvis der opleves andre udfordringer ift. Praktikpladsen.dk, så vil skolen meget gerne
orienteres og gå i dialog med STIL omkring det, mail til: Gitte Fuglsang Mortensen på
gmf@zbc.dk
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2. Drøftelse af samarbejdet mellem arbejdsgiver og skolens kontaktlærere
/Camilla Svendsen
Resume
Kommunerne efterlyser et bedre
samarbejde med kontaktlærerne, da de
oplever et meget forskelligt samarbejde
omkring eleverne fra kontaktlærer til
kontaktlærer.
Sagsbeskrivelse
Det er vanskeligt for arbejdsgiverne at finde ud af, hvem der er kontaktlærer for den
enkelte elev, det kan ikke ses i Praktikpladsen.dk
Samarbejdet med elevernes kontaktlærer er helt afhængigt af den enkelte
kontaktlærer, og f.eks. indkaldes der ofte meget sent til fraværssamtaler. Det betyder,
at arbejdsgiver ofte ikke kan deltage i fraværssamtalerne, hvilket de i mange tilfælde
gerne vil.
Indstilling
Det indstilles, at samarbejdet drøftes og at LUU evt. kommer med forslag, som kan
bedre samarbejdet.
Referat og beslutning
Tidligere havde arbejdsgiverne et samarbejde omkring eleverne med vejlederne på
skolen, og dette fungerede godt.
Nu er det kontaktlæreren, arbejdsgiverne skal have kontakt til, og som arbejdsgiver
kan man ikke se på Praktikpladsen.dk, hvem der er kontaktlærer for den enkelte elev.
Kommunerne efterlyser, at det bliver mere tydeligt, hvem man som arbejdsgiver
kan/skal henvende sig til.
Det er sådan, at arbejdsgiver kan henvende sig til administrationen på den
pågældende skole, som så kan oplyse om, hvem der er kontaktlærer for den enkelte
elev.
I mere vanskelige elevsager kan det være lederen på skolen, som skal inddrages.
Kommunerne efterlyser en mere smidig arbejdsgang, hvor de kan få et overblik over,
hvem de kan kontakte – også når der er en sag, som skal behandles med det samme.
Det bliver for tungt, hvis man som arbejdsgiver skal igennem flere led for at kunne
tage hånd om en problematik omkring en elev.
Kommunerne foreslår, at de får en mail med besked om, hvem der er kontaktlærer for
ens elever, når der starter et nyt hold – dette kan skolen godt støtte op om.
Kommunerne mener, der er en vigtig signalværdi i, at arbejdsgiver ved, hvem elevens
kontaktlærer er; det er et stærkt signal om, at skole og arbejdsgiver arbejder tæt
sammen omkring elevernes uddannelse.
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Skolen planlægger, at ansætte praktikkonsulenter pr. 1/8, dette orienteres der om på
Fælles LUU mødet.

Korte gensidige orienteringer
• Status på EUV1 hold/Susanne Marstal
I Holbæk er der 19 elever på marts holdet – alle på holdet tager hele EUV1
uddannelsen ud i et.
Der startes i Køge i uge 25, her er der p.t. tilmeldt 8 elever på holdet, OBS:
ansøgningsfristen er d. 17/5.
I Næstved starter EUV1 holdet op i uge 37.
FOA spørger ind til, om der slet ikke er interesse for EUV1 som modul opbygget
uddannelse.
Der er begyndt at komme forespørgsler på skolen på at tage EUV1 i moduler.
Kommunerne er begyndt at kigge ind i mulighederne for at tage EUV1 på moduler,
så der er begyndt at være interesse for dette.
Det kan i øjeblikket opleves, at nogle venter med at gå i uddannelse, fordi de
ønsker, at kunne møde på skolen – og ikke skulle sidde hjemme og følge
undervisningen on line.
Så det kan være lidt svært, at vurdere, om den modulopbyggede EUV1 er en
succes på.
Dorthe Isager spørger ind til, om der er GF2-PA og PA hovedforløb på vej til skolen
i Slagelse?
Glenny Hansen har været i dialog med kommunaldirektøren i Slagelse omkring at
ansætte elever på GF2-PA og videre på hovedforløbet, for hvis eleverne ansættes
på GF2, så kan vi uddanne ud over den kvote for GF2 PA, skolen er tildelt.
Han orienterer yderligere om dette på Fælles LUU mødet.
FOA ønsker meget, at der oplyses ekstra fra skolens side om EUV1 mulighederne,
og beder om, at punktet sættes på til næste LUU møde.
FOA ønsker et tæt samarbejde med både skole og kommuner omkring
uddannelserne – også EUV1, da FOA er en medspiller i forhold til både PA
uddannelsen som hovedforløb og uddannelse for ufaglærte med erfaring på EUV1.
FOA har fået henvendelser fra EUV1 elever i Næstved, som oplever, at
undervisningen ikke lever op til forventningerne.
Hvis der er noget konkret, eleverne oplever som problematisk eller som de
mangler, bedes de skrive til Susanne Marstal: suma@zbc.dk
ZBC starter PA EUX op til august – og der er pt. 10 elever på PA GF2, som skal på
EUX hovedforløb til august og skolen opfordrer meget til, at kommunerne
ansætter disser elever på EUX forløb.
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