
   

Referat PA LUU 
D. 5 maj 2022 

 
PA LUU: 

Ulla Mikkelsen, Camilla B. Svendsen, Fibi Sabrine Mogensen, Flemming Kolacinski, , , 

Tine Kornval Jacobsen, Ea Kristensen, Maibritt Gisli, Randi M. Christiansen, Inger 

Pedersen, Dorthe Isager, Kamilla Olsen,  

 
Tilforordnet for efter- videreuddannelsesområdet, ZBC: Tanja Ferslev. 
 
Tilforordnet for efter- videreuddannelsesområdet, arbejdsgiverne:  

Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal 
 
Afbud og fraværende: Helle Hjarsø, Karin Andersen, Camilla Mogensen, Michael D. Jensen, Marie 

Finsterbach. 
 
KL 13.50 

 
1. Nyt LUU pr. 1 maj 2022 

 

Sagsbeskrivelse: Hver 4 år udpeges nye repræsentanter til LUU på PA/SOSU ZBC. Kommuner 

og regioner har meldt repræsentanter ind til ZBC. Der skal udpeges en formand samt en 
næstformand for PA LUU 
 

Indstilling: Der skal udpeges en formand samt en næstformand for PA LUU 
 

Referat og beslutning: Flemming Kolacinski er ny formand og Ulla Mikkelsen er valgt som 
næstformand. 
 

 
Kl. 14.10 

 
2. Hvordan forbereder vi PA eleverne til praktikken/Susanne Marstal og Marie 
Finsterbach 

 

Sagsbeskrivelse: Punkt 3 fra sidst: 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. 
 

Indstilling: evt. nedsættelse af en arbejdsgruppe 
 

Referat og beslutning: Punktet udsættes til næste gang grundet tidsmangel 
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3. Henvendelse fra Danske SOSU skoler vedrørende jobbank til flygtningen fra 
Ukraine/ Majbritt Vangslev 

 

Sagsbeskrivelse: Mange flygtninge fra Ukraine kommer i denne tid til Danmark. Det har 
stor betydning for de kommunale velfærdsopgaver og skaber et pres på de lokale 
personaleressourcer. Det er fortsat meget usikkert, hvor mange flygtninge, vi kan forvente 
at modtage i Danmark, men allerede nu kan der være behov for i stigende omfang også at 
kunne bruge socialrådgiver-, pædagog- og lærerstuderende samt elever på den 
pædagogiske assistentuddannelse (PAU-elever) til at løse velfærdsopgaver i 
kommunerne. Se bilag 
 

Indstilling: Der indstilles til en drøftelse af muligheder for vores PA elever 
Se vedhæftede dokument fra Danske SOSU skoler 
 

Referat og beslutning: Eleverne har en fuldtidsansættelse når de er på uddannelse, så 
LUU støtter ikke at eleverne arbejder ud over 37 timer.  
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3. Ny bekendtgørelse for GF2/ Ditte Grostøl og Majbritt Vangslev 
 

Sagsbeskrivelse: Orientering om den nye bekendtgørelse, som træder i kraft pr. 1/8 2022, 

og evt. overvejelser til den reviderede LUP på GF2 PA 
 

Indstilling: Der indstilles til orientering og efterfølgende dialog om de nye ændringer fra 
bekendtgørelsen 
 

Referat og beslutning: Ditte gennemgik kort ændringerne, se bilag.  
Overordnet er der ekstra fokus på kommunikation og relationer.  
Der er to mål på rutineret niveau – de øvrige er på begynderniveau.   
Der er ingen ændringer til praktikmålene.  
På GF 1 har vi valgt at tilbyde grundfag i psykologi på E-niveau i stedet for at løfte dansk til et C-
niveau, der i stedet vil blive tilbudt senere i uddannelsen.  
 

Der er dermed 2 LUPPER der skal godkendes hhv. d. 16. juni og 15 september. (se bilag) 
 
D. 7. juni og 9. juni er der LUP arbejde, hvor der efterlyses repræsentanter fra arbejdsgiver 
– Flemming deltager :)   
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Korte, gensidige orienteringer 
 25 års jubilæum for PA uddannelsen. Vi afventer info fra Danske SOSU skoler. 
 PA på PMF stand på DM i SKILLS, var en stor succes. Der var 67.000 

besøgende ved DM.  
 

 


