
   

Referat PA LUU d. 24. november 2022 
 

PA LUU: 

Ulla Mikkelsen, Flemming Kolacinski, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen Tine Kornval 

Jacobsen, Camilla B. Svendsen, Karin Andersen, Fibi Sabrine Mogensen, Ea Kristensen, 

Maibritt Gisli, Dorthe Isager, Randi M. Christiansen, Inger Pedersen, Kamilla Olsen, 

Camilla Mogensen, Michael D. Jensen, Maria Sobczyk, og Marike Sandvad. 

Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal (afbud),Ref. Lone Rasmussen 
 
Afbud: Ulla Mikkelsen, Inger Petersen, Helle Hjarsø, Ea Kristensen, Michael Dyhr Jensen, Dorthe 
Mikkelsen, Susanne Marstal 
 

 

Kl. 9.00 

1. PA-dimensionering på GF2/ ved Ditte Grostøl  
 

Sagsbeskrivelse: Vi har nu fået de nye dimensioneringstal for 2023, vi har fået 47 ekstra 
pladser på GF2. 
Fordeling af pladser ses på vedhæftede bilag. 
 

Indstilling: til information og efterretning 
 

Referat og beslutning: Skolen har fået ekstra kvote-pladser på GF2 PA i 2023. Det 
betyder, at holdene bliver på 31-32 elever. Der kommer hovedforløbshold i Roskilde til 
marts. De to hold i Næstved bliver lidt små i den nye fordeling. Ringsted Kommune ønsker 
at deres elever bliver i Næstved hvilke imødekommes.  
Regionen har svært ved at få elever nok til hovedforløbet, men arbejder på dette. 
EUV1-holdet starter i sept. i Køge. Det har været svært for ZBC at få nok PA-elever til at 
holdet bliver rentabelt. Hvis der er for få elever, bliver holdet lagt sammen med holdet i 
Næstved.  
 

 

Kl. 9.15 

2. PA EUX – 4 ugers praktik i starten af forløbet/ ved Ditte Grostøl 
 

Sagsbeskrivelse: Vi ønsker at PA EUX starter op sammen med de ordinære forløb til juni 
2023. På grund af fast eksamens perioder skal rammeplan ændres.  
 
Se bilag 
 

Indstilling: til information og efterretning 
 



   

Referat og beslutning: PA EUX hovedforløb starter i juni. Praktikken påpeger, at det er 
uhensigtsmæssigt, at PP1 starter i uge 31-32. Det giver lidt udfordringer, at der er planlagt 4 
ugers praktik i starten af hovedforløbet for EUX, dvs. at prøvetiden ikke er en samlet 
periode, men vi afprøver denne model. 
 
 

 

Kl. 9.35 

3. RKV/ ved Annette Farnov og Dorthe Isager 
 

Sagsbeskrivelse: Ved sidste LUU gennemgik Annette reglerne for RKV 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.  
 

Indstilling: til drøftelse 
 

Referat og beslutning:  
Reglerne blev gennemgået på sidste møde. Iflg. FOA har eleverne svært ved at 
gennemskue det nuværende skema. Annette Farnov efterlyste tilbagemelding. Det er muligt 
at fremsende yderligere kommentarer og forslag til Annette på afar@zbc.dk  
 
 

 

Kl.9.50 

4. Rammeplan og LUP på PA EUD/EUV2 ved Ditte Grostøl 
 

Sagsbeskrivelse: vi ønsker at ændre rammeplanen på PA, dette medføre en tilretning af 
LUP. Vi vil gerne ændre placering af grundfag, samt hvornår de unge har de 5 uger EUD-
undervisning. 
 
Se bilag 
  
 

Indstilling:  
 
 

Referat og beslutning:  
De udsendte bilag omhandler placering af de 5 skoleuger, som kun vedrører EUD-elever, 
enten først eller sidst i forløbet.  
Skolen ønsker at lægge dem til sidst og samlet (forslag 2), så alle elever følges længst 
muligt. FOA er mest stemt for forslag 1, så eleverne får mest mulig teori, før de kommer ud i 
praktik. Drøftelse af, om eleverne kan overskue et langt slip imellem undervisningsugerne 
og mellem undervisning og prøve.  
 
Aftalt at de 5 uger lægges i slutningen af PP1 som en del af SP 2.  
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Skolen ønsker, at der er deltagerrepræsentanter fra praktikken med i LUP-arbejdet b.la. 
med praksisbeskrivelserne. Flemming K. deltager. Datoerne er sendt ud på mail.  
 

 

Kl. 10.00 

Korte, gensidige orienteringer 
• IT kursus før uddannelse før EUV 1 
Skolen udbyder IT som et AMU-kursus fra 1-5 dage.  Henvendelse til Digitalt 
Læringscenter på mail til Mie Alving Larsen mial@zbc.dk 

 
 

 
 

 

mailto:mial@zbc.dk

