
  
  

Referat PA LUU 
D. 2/2 2022 

 

PA LUU: 

Fibi Sabrine Mogensen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Tine 

Kornval Jacobsen, Ea Kristensen, Dorthe Isager, , Camilla Mogensen, Lone 

Rasmussen, Randi M. Christiansen, 

 

Deltager virtuelt: Maibritt Gisli 

 
Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal 
 
Fraværende: Niles Udby Sørensen. 
Ulla Mikkelsen, Camilla B. Svendsen, Inger Pedersen, Michael D. Jensen, Anette Damgaard 
 

Kl. 9.00 
 

1. Skolepraktikopgave for PA EUX/ Ditte Grostøl 
 

Resume: En arbejdsgruppe bestående af Ditte Grostøl, Camilla Svendsen, Flemming 
Kolacinski og Gitte Bols har udarbejdet et udkast til nye skole- og praktikopgaver til PA 
EUX.  
I december måned sendte Susanne Marstal praktikopgaverne ud til PA LUU til en 
forhånds godkendelse.  
Se Bilag  
 

Sagsbeskrivelse:  LUU bedes forholde sig til skolepraktikopgaverne. 
 

Indstilling: der indstilles til en endelig godkende skolepraktikopgaverne. 
 

Referat og beslutning: Ditte gennemgik ændringerne på i skolepraktikopgaverne, hvor 
opgaverne har fået større fokus på relationer og kommunikation. EUD eleverne har 3 
skolepraktikopgaver – hvor EUX eleverne har 2 skolepraktikopgaver. 
se vedhæftede power point. 
 
Der er et spørgsmål til, om der kan differentieres mellem ”Pædagogisk personale”/ 
”Fagpersonale”. Hvorfor begge dele kommer til at står i skolepraktikopgaven. 
Set i forhold til den pædagogisk assistent elev er det vigtige, at det fremgår at det er 
elevens egen udvikling der er i fokus. Så når der står Fagidentiteten/rollemodellen er det 
elevens egen faglighed som pædagogisk assistent-elev, der lægges op til.  
 
LUPPEN er hermed godkendt med ovenstående ændringer.  
 

 
Kl. 9.20 



  
  
 

2. Pixi udgave af LUP på PA EUX/ Ditte Grostøl 
 

Resume: På arbejdsmødet om skole- og praktikopgaver på PA EUX med Camilla, 
Flemming og Gitte Bols gjorde arbejdsgruppen skolen opmærksom på, at der ikke er 
udarbejdet en PIXI-udgave af LUP til PA EUX.  
 

Sagsbeskrivelse: Ditte har udarbejdede samme med arbejdsgruppen en Pixiudgave af 
LUP for PA EUX. Se vedhæftede bilag. 
 
 

Indstilling: Der indstille til at denne Pixiudgave af LUP for PA EUX godkendes af PA LUU 
 
 

Referat og beslutning: Under ”Prøvetid” slettes sidste linje omkring processen ved 
ophævelse af uddannelsesaftale (slettes også i EUD opgaven) da denne ikke er relevant.  
Ellers var der ikke yderligere kommentar. 
Herefter er Pixiudgave af LUP for PA EUX godkendt. 
 

 
 
Kl. 9.40 
 

3. Hvordan forbereder vi PA eleverne til praktikken 
 

Resume: Eleverne forberedelse til praktikken er meget forskelligt fra de forskellige skoler 
 

Sagsbeskrivelse: Der ønskes en drøftelse af hvordan vi i fællesskab skole og praktik –  
kan kvalificerer optakt til praktikken. Hvordan forbereder vi eleverne ud fra praktikmålene 
til praktikken. En drøftelse af hvilke opgaver ligger på skolen og hvilke opgaver ligger i 
praktikken 
 

Indstilling: Der indstilles til en arbejdsgruppe mellem skole og praktikken til udarbejdelse 
af et fælles forløb, som bruges på alle skoler, inden eleven skal i praktik 
 

Referat og beslutning: Det skolen underviser i, som forberedelse til praktikken, er 
uensartet på skolerne. Hvem gennemgår praktikmålene og hvor er fokus på selve 
praktikopgaven?  
 
Skolen vil ved næste møde gennemgå den læringspakke der er på nuværende tidspunkt, 
og så kan vi sammen revidere/tilrette og der beslutte, om der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe. 
 
Det anbefales at FOA´s ”Bedre praktikvejledning på en nemmere måde” 
Link:  
Bedre praktikvejledning på en nemmere måde - PDF Free Download (docplayer.dk) 
 
 

 
 
 
 

https://docplayer.dk/106094714-Bedre-praktikvejledning-paa-en-nemmere-maade.html


  
  
Kl. 10.30 
 

4. Praktikken ind på skolen og skolen ud i praktikken 
 

 

Sagsbeskrivelse: Der er et ønske om at praktikken deltager i undervisningen i forhold til 
specifikke metoder og områder, samt en drøftelse af hvordan vi samarbejder omkring 
underviserne som skal i praktikken 2 dage om året. 
 

Indstilling: der indstilles til en drøftelse og evt. beslutning fremadrettede. 
 

Referat og beslutning: Vi er enige om, at samarbejdet skal styrkes.  
Det kan drøftes på de lokale netværksmøder hvilke muligheder der er for praktikkens 
deltagelse i undervisning.  
Derudover kan det aftales på de lokale netværksmøder, om hvordan underviserne kan 
komme på 2 dages praktik på praktikstederne, her med det fokus at det giver underviserne 
ny viden til undervisningen.   
 

 
 
 
Kl. 10.50 
 

Korte, gensidige orienteringer: 
 

Der er i 2022 25 årsjubilæum 6/4 2022 – der er i gangsat en drøftelse med Danske SOSU skoler 
og FEVU om hvordan dagen skal markeres. 

 

PÅ GF2 PA går vi i gang med en proces omkring elevcentreret læring i løbet af foråret. 

 

Vi havde på mødet en rigtig god snak om, hvilken elevgruppe vi har nu. Generation z – ”den 
brogede ungdom”. Og så efterspørges der et netværksmøde med vejledere. Vi forsøger at 
planlægge netværket omkring september. 

 

Vær obs. på, at der er særskilte vejlederkursus kun for PA her i foråret 2022. 
Vi havde også en god snak om begrebet ”Arbejdskraftværdi” op i mod normering, da eleverne jo 
tæller en del med i normeringen. Begrebet arbejdskraftværdi virker som en mere positivt tilgang til 
elevernes del af normeringen.  
 
Årsmødet på ZBC er flyttet til d. 20.september 2022. 
 

 

 

 
 

 


