
   

Referat fra PA LUU d. 16 juni 2022 
 

PA LUU: 

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

Helle Hjarsø, Karin Andersen, Tine Kornval Jacobsen, Ea Kristensen, Randi M. 

Christiansen, Inger Pedersen, Maria Sobczyk. 

Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal 
 
Afbud: Kamilla Olsen, Michael D. Jensen, Dorthe Isager, Maibritt Gisli, Camilla Mogensen, 
 

KL. 9.00 

1. Hvordan forbereder vi PA eleverne til praktikken/Susanne Marstal og Maria 
Sobczyk. 

 

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 Gennemgang af læringspakken 
 

Indstilling: evt. nedsættelse af en arbejdsgruppe 
 

Referat og beslutning: Der kom mange gode ideer til højnelse af kvaliteten af 
praktikforberedelsen, bl.a. et større fokus på hvordan vi introducere og arbejder med 
praktikmålene, inden eleverne skal i praktik. Kommunerne havde et ønske om, at vi fra 
skolens side hjælper/støtter eleverne med at oversætte praktikmålene. 
 
I forlængelse af den nye LUP på PA, som vi forventer kommer til efteråret 2022, er der et 
forslag om, at vi uddyber dette yderligere i den nye LUP.  
 
Punktet vil ligeledes blive taget op på skolens kommende chefmøde.  
 

 

KL. 9.20 

2. Godkendelse af GF2 PA LUP/ Ditte Grostøl 
 

Sagsbeskrivelse: Der er kommet ny bekendtgørelse for GF 2 PA som træder i kraft d. 1/8 2022. I 
den nye bekendtgørelsen er der kommet en del ændringer, tidligere var der både 
vidensmål, færdighedsmål og kompetencemål, fremadrettede vil der kun kompetencemål 
eleven vurderes op i mod. 
 

Indstilling: At GF2 LUP godkendes 
 

Referat og beslutning: Grundet den nye bekendtgørelse er der blevet tilrettet i nuværende 
LUP på GF2 PA, denne LUP gældende dog kun for Næstved holdet, som starter til august 
2022. LUPPEN blev godkendt. 



   

Fra januar 2023 kommer der en nu LUP på GF2 PA, hvor der lægges vægt på ECL (elev 
centreret læring), en gruppe arbejder lige nu med den nye LUP som kommer på LUU i løbet 
af efteråret. 
ECL handler om, at vi arbejder mere med elevernes motivation, refleksion samt at eleverne 
få et større medansvar i de emner der arbejdes med i de forskellige temaer -ud fra givne 
rammer sat af skolen. Eleverne arbejder i grupper, hvor der er fokus på mere praksisnær 
undervisning i tæt relation til underviserne gennem et feedback system som hedder 
Rubrics. 
 
Det skal undersøges, om eleven har adgang til den elektroniske GF 2 bog når de er på 
Hovedforløbet.  Eleverne har adgang til de tidligere Moodle forløb, hvor de kan finde det 
materiale de tidligere har arbejdet.  
 

 

KL. 9.35 

3. RKV/ Annette Farnov/Charlotte 
 

Sagsbeskrivelse: Eleverne er udfordret på udfyldelsen af RKV skemaet.  
 

Indstilling: Hvordan kan vi hjælpe elever fremadrettede i udfyldelsen af RKV skemaet? 
 

Referat og beslutning: Punktet udsat til næste møde. 
 

 

KL 9.50 

 

Korte, gensidige orienteringer 
 25 års jubilæum for PA uddannelsen. Vi afventer info fra Danske SOSU skoler. 
 Hvordan ser det ud på EUV1 på vores afdelingerne: Det er pæne tal – Holbæk 

har 17 elever, Køge har 8 og Næstved har 19. På Specielholdet i Slagelse er 
der 22.  

 FOA fortalte, at der kommer en uddannelsesmesse i Roskilde 
 I 3-partsaftalen er der en mulighed at kommunerne kan få medarbejderne i en 

institution screenet for ord – tal – it. Men det skal være hele institutionen der 
screenes samlet.  
 

 


