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Kl. 14.15 
 

1. Opdatering af Litteraturliste 

 

Resume: 

Tidligere blev FOA orienteret om ændringer af litteraturlisten til vores uddannelser.  
  
 

Sagsbeskrivelse: Litteraturlisten på skolen hjemmeside skal være opdateret. 
 

Indstilling: At skolen sørger for at litteraturlisten er opdateret. 
 

Referat og beslutning 
Ditte Grostøl tager opgaven indtil Anne Demant, Uddannelsesleder I Ringsted, tager opgaven 
januar måned 2022. ad@zbc.dk 
3 F gør opmærksom på, at der er en fællesoverenskomst, hvorfor der er de samme vilkår for 
eleverne ift. bøger, som FOA har.  
 

 

Kl. 14.30 
 

2. Udbud af PA hold 2022/ Ditte Grostøl 

 

Resume  
Fordeling af elever i 2022 på hold  
 

Sagsbeskrivelse: 
Skolen udarbejder hvert år en oversigt over holdopstart samt en fordeling af elever på skole 
afdelinger 
 

Indstilling:  
Kommunerne orienteres om fordelingen af elever ud fra dimensioneringen  
 

Referat og beslutning 
Der er indgået en aftale med Slagelse der har indgået 11 ekstra aftaler – og Glenny taler med 
flere kommuner om at ansætte flere elever på GF 2. 
Derfor er den vedhæftede oversigt foreløbig. Men vi krydser jo stadig fingre for en øgning af 
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dimensioneringen.  
Og så kan vi kun opfordre til at gøre brug af EUV.  
Vi kommer gerne og informerer, hvis der ønske specifik viden i kommunerne. 
 

 
Kl. 14.45 

3. Tilrette praktikopgaverne for PA EUX 

 

Resume 

Vi har i år haft det først PA EUX hold i Næstved 
 

Sagsbeskrivelse:  
Vi skal i fælleskab have rettede praktikopgaverne til så de passer til EUX holdene. 
 

Indstilling:  
Vi indstiller til at der bliver nedsat en arbejdsgrupper, der retter praktikopgaverne på PA EUX 
 

Referat og beslutning 
De skal gerne udarbejdes i januar måned. Ditte Grostøl kontakter Flemming og Camilla for at 
høre, om de vil deltage i arbejdet.  
 

 
Kl. 15.00 

Korte, gensidige orienteringer 

 Information omkring fordeling af PA elever i Slagelse: Der ansættes 20 GF 2 elever 

fremadrettet årligt. Nogle kommer på HF i Næstved denne gang.  

 Evaluering af PA uddannelsen – vi afventer marts måned 22, hvor vi forventer den 

endelige evaluering.  

 RKV – der er stor utilfredshed med blanketter mv. Men hvis man oplever 

manglende hjælp, så tag kontakt til den lokale chef, så der kan hjælpes videre. 

Tanja går videre med problematikken.  

 6/4-22 har PA uddannelsen 25 års jubilæum – Punkt sættes på næste gang for en 

evt. fælles fejring. 

 

 

 


