
   

Dagsorden til PA LUU d. 15. september 2022 
 

PA LUU: 

Ulla Mikkelsen, Fibi Sabrine Mogensen, Flemming Kolacinski, Helle Hjarsø, Tine Kornval 

Jacobsen, Ea Kristensen, Maibritt Gisli, Randi M. Christiansen, Inger Pedersen, Kamilla 

Olsen, Camilla Mogensen, Michael D. Jensen,  

Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal 
Afbud: Camilla B. Svendsen, Dorthe Isager, Karin Andersen, Mie Alving Larsen  
 

 

Kl. 14.30 

1. RKV/ v. Annette Farnov 
 

Sagsbeskrivelse: Eleverne er udfordret på udfyldelsen af RKV-skemaet.  
 

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

Referat og beslutning: Annette gennemgik reglerne og det er kompliceret at udfylde RKV- 
skemaet. RKV- skemaet vil blive medsendt referatet, så alle har mulighed for at komme 
med feedback / gode ideer til en mere forståelig tekst i RKV-skemaet. De gode ideer 
sendes til Flemming Kolacinski fkola@naestved.dk eller Ulla Mikkelsen ulmi@FOA.DK  
 
Annette deltager ved næste LUU, for at samle op på feedbacken.  
 

 

Kl. 14.45 

2. Praktikvejleder for PA i efteråret/ v. Sebastian Simonsen 
 

Sagsbeskrivelse: som opsamling fra sidst har Ea fra FOA spurgte, om der er planlagt et 
nyt forløb i efteråret for praktikvejer, der var i alt 9 tilmeldte sidste gang? Et praktikvejleder 
kursus kun for pædagogiske assistenter. 
 
 

Indstilling: tages til efterretning 
 

Referat og beslutning: Praktikvejleder kursus for PA: Efteruddannelseskonsulent Mie 
Alving Larsen vil komme med en dato hurtigst muligt. Det forventesat kurset kan afholdes 
først i det nye år.  
 
 

 

Kl. 15.00 
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3. Evaluering af pædagogisk assistentuddannelsen samt referat fra årligt 
dialogmøde med FEVU/ v. Ulla Mikkelsen 

 

Sagsbeskrivelse: En drøftelse af evalueringen og giver det anledning til, at vi på LUU 
skal ændre noget? 
 
Evaluering af PA- uddannelsen og referat fra dialogmødet vedhæftes. 
 

Indstilling: til dialog 
 

Referat og beslutning: Vedrørende en øgning af PA-dimensioneringen er der lige nu 
større fokus på SSH/SSA-uddannelserne, så derfor ser det desværre ikke ud til, at der 
kommer en ændring af dimensionering på PA. Vi står foran et valg, så der går nok lang tid 
før der kommer en ny dimensionering.  
Den eneste måde vi på nuværende tidspunkt kan få flere PA-elever, er ved at kommunerne 
ansætter forud for GF 2, samt få flere ind på PA EUV 1. 
Se bilag 
 
I forbindelse med fastholdelse af elever, talte vi om de udfordrede elever, så hvis 
underviserne hører om elever der er udfordret i praktikken, så skal vi kontakte 
uddannelseskonsulenterne. Praktikvejlederne vil ligeledes kontakte 
uddannelseskonsulenterne, hvis de bliver bekendt med udfordringer.  
 

 

Kl. 15.20 

Korte, gensidige orienteringer 
• 9. september fejrede vi at PA-uddannelsen er blevet 25 år – skolen fejrede det 

med kagemand og kage koner 
• Opstart af ECL på GF2 PA udsættes til august 2023 

 


