Dagsorden LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det
pædagogiske område
Tid:

Mandag d. 11.05.2020 kl. 09.00-11.00

Sted:

Online møde via Teams

Deltagere:

Maria Flindt, KKR Aalborg
René Johansen, FOA Frederikshavn
Kirsten Kilian, 3F Nordjylland
Jan Kempf Bertelsen, uddannelseschef
Jeanette S. Lützhøft, SOSU Nord uddannelsesleder
Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord leder Kursus Nord
Louise Refstrup Hejlesen, SOSU Nord lærerrepræsentant

Afbud:

Klavs Bo Persson, Region Nordjylland
Bente Dahl Linnemann Nielsen, FOA Mariagerfjord
Anne-Grethe Sveistrup, FOA Aalborg
Jes Dalsgaard, Private arbejdsgivere
Andrea Lauest, elevrepræsentant Aalborg

Gæster:

Marianne Notholm, SOSU Nord International koordinator/studievejleder
Anne Hyttel Agerholm, SOSU Nord Leder uddannelsessupport

Referent:

Dinna Bælum, SOSU Nord Uddannelsessupport

Punkter:
1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2.

COVID-19 status (30 min)

3.

Orientering om optag og frafald (15 min)

4.

Udvikling af online kurser (15 min)

5.

EUV 1 PA praksiserfaring (30 min)

6.

Eventuelt (10 min)

Pkt. 1: 09.00-09.05 : Godkendelse af dagsorden (5 min)
Sagsansvarlig:
Jan Kempf Bertelsen
Indstilling:
Det indstilles at godkende dagsordenen.
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Referat:
Pkt. 2: 09.05-09.35: COVID-19 status (30 min)
Sagsansvarlig:
Jeanette Lützhøft, Maria Flindt
Sagsfremstilling:
 Der orienteres om status i forhold til de ændringer Covid19 forårsager for elever på PAUuddannelsen bl.a. nødundervisning, elevtrivsel, elever i praktik mv.


Hjemsendelse efter COVID-19

Indstilling:
Det indstilles til at LUU drøfter orienteringen og tager de til efterretning.
Referat:
Jeanette:
EUV eleverne, der er på sidste år af deres uddannelse undervises nu, i enkelte fag, på skolen igen. Resten
af undervisningen foregår online.
For de elever, der på nuværende tidspunkt er i praktik, er skolen i dialog med praktikstederne og
tilbagemeldingen er at eleverne, generelt set, er godt med i forhold til at nå praktikmålene. Eleverne får bl.a.
vejledning via Teams.
For GF2 eleverne skal der laves opfølgning i udvalgte fag, grundet den manglende undervisning. En
mulighed er at oprette obligatoriske opsamlings-fag som dansk på hoveforløbet. Eleverne mangler ligeledes
træning i at lave projekter og gå til prøve. SOSU Nord udarbejder en oversigt over hvilke fag der skal samles
op på, samt evaluerer udbyttet af online undervisningen og denne mødeform.
FOA melder at de kun har fået enkelte henvendelser der har drejet sig om it-kompetencer.
En mindre undersøgelse, foretaget af SOSU Nord, viser at online undervisningen er modtaget langt bedre
end forventet. Ca. 2/3 af eleverne er tilfredse med online undervisning.
Maria:
Langt de fleste af de elever der nu er ude i 3. praktik har indgået i nødberedskabet i kommunen. Eleverne i
2. praktik har været hjemsendt i en periode frem til påske. Enkelte har været med i nødberedskabet.
Praktikstederne melder tilbage, at eleverne er godt med i forhold til at nå praktikmålene og at der ikke er
brug for en generel forlængelse at uddannelsen. Der kan være enkelte elever der har behov for en
forlængelse, men det vurderes individuel ved den enkelte elev.
Enkelte praktikvejledere har kontaktet skolen. Vurderingen fra skolen til vejlederne er, at det i alle tilfælde
skal vurderes, om det er grundet Corona-nedlukningen, at eleverne ikke når praktikmålene eller om der
ligger andre udfordringer bag.
FOA understreger at eleverne skal vurderes i forhold til uddannelsens mål, således at alle lever op til
uddannelsens krav.
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Pkt. 3: 09.35 - 09.50 – Orientering om optag og frafald (15 min)
Sagsansvarlig:
Jan Kempf Bertelsen, Marianne Stage
Sagsfremstilling:
Der orienteres om optag og frafald på grundforløb og hovedforløb. Punktet er et fast punkt på dagsordenen.
Indstilling:
Det indstilles til at LUU drøfter orienteringen og tager den til efterretning.
Referat:
Frafaldet på uddannelsen er minimalt og efter sommerferien fortsættes med 2 hele hold, i stedet for at de
sammenlægges som gjort tidligere.
En af grundende til det lave frafald på dette optag kan være, KICK projektet der har kørt på GF2. Projektet er
et samarbejde med Aalborg kommune, hvor eleverne har deltaget i forskellige sportsgrene i og uden for
skoletiden og gennem dette har opbygget gode relationer og samarbejde med hinanden.

Pkt. 4: 09.50-10.05: Udvikling af online kurser (15 min)
Sagsansvarlig:
Maybritt Skak Pedersen
Sagsfremstilling:
KURSUS Nord har gennem COVID-19 lukningen arbejdet med at udvikle Online forløb, hvilket har vist sig at
være en succes. Derfor forsætter dette arbejde nu med bl.a. udbudsforløb og på den måde bliver det muligt
at åbne KURSUS Nord igen.
Indstilling:
Dette punkt er et orienteringspunkt vedr. status på den online version af KURSUS Nord, efterfulgt af en
dialog om det fremtidige behov for onlinekurser.
Referat:
Kurser der allerede er udbudt og kan afholdes som online kursus udbydes nu. Der skrives ud til de tilmeldte
kursister om muligheden for at deltage i kurset online.
Kurset ”brede læringsmål” blev det første online kursus der blev udbudt under Corona-nedlukningen. 33
kursister tilmeldte sig dette første kursus og heraf deltog og bestod 24 kursister selve kurset.
Èn af tilbagemeldingerne på det online kursusudbud er forskellen i it-kompetencer hos deltagerne. Der er nu
udarbejdet vejledninger og videomateriale.
FOA melder ind, at man mangler arbejdskraft i pasningsmulighederne og den måde man opdeler pasningen
på. Der er i øjeblikket ikke tid til at deltage i kurser. Når vi kommer lidt længere frem i genåbningen, er det et
interessant tiltag at udbyde online kurser, da dette kunne være yderst interessant for flere, for hvem
transport er en udfordring.
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Kursus Nord efterspørger ønsker til udbud. Nedenstående meldes ind:


Professionel hygiejne inkl. rengøring af kontaktflader og brud på smittekilder



Natur og udeliv efterspørges. Kirsten Killian kan kontaktes vedr. dette.



Asynkront undervisning er en attraktiv måde at lave udbud på for arbejdsgiverene

Ønsker om yderligere udbud sendes til Kursus Nord.
Yderligere information om kurser findes på SOSU Nords hjemmeside. Kursus Nord har fået oprettet en
facebookprofil og LUU opfordres til at følge denne.

Pkt. 5: 10.05-10.35: EUV 1 PA praksiserfaring (30 min)
Sagsansvarlig:
Marianne Notholm, Anne Hyttel Agerholm
Sagsfremstilling:
I forbindelse med optag på EUV 1 PA skal ansøgeren opfylde kravet om 2 års relevant erhvervserfaring på
et selvstændigt niveau.
Ansøger skal dokumentere
sine arbejdsområder
sine jobfunktioner
sin varetagelse af pædagogiske opgaver
I forbindelse med en konkret forespørgsel om hvordan EGU praksiserfaring tæller med i erhvervserfaring,
har SOSU Nord taget kontakt til UVM og PASS. Vejledningen fra begge parter beskriver, at praksiserfaring
ud over en ansættelse som ufaglært i området også tæller med fra EGU og PAU i den samlede opgørelse af
praksiserfaring.
For at sikre at ansøgerens praksiserfaring til EUV 1 PA vurderes ens, er der på baggrund af vejledningen
behov for at få en opmærksomhed på, hvornår praksisniveauet på henholdsvis EGU og PAU vurderes at
være på et vist selvstændighedsniveau og kan tælles med i den samlede vurdering af praksiserfaring.
Vejledningen anbefaler, at praktikerklæringen anvendes til at vurdere EUV 1 selvstændighedsniveau, idet
EUV 1 eleverne netop har merit fra den praksis, som PA-eleverne opnår ved at arbejde med praktikmålene.

Indstilling:
Der indstilles til LUU at beslutte, hvilke færdigheder på et selvstændigt niveau på EGU og PAU, der
medregnes i vurderingen af praksiserfaring til EUV1.
Det indstilles til LUU at beslutte om praksiserfaringer fra EGU og PAU synliggøres med en procentsats.
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PASS anbefaler at anvende praktikerklæringen i vurderingen EUV1 PA ansøgers praksiserfaring. Der
indstilles til LUU at beslutte om anbefalingen følges.

Bilag:
Ansøgning til EUV1 PAU 2020
Referat:
Emnet er kommet med på LUU PÆD på baggrund af en henvendelse til skolen.
FOA melder en undring over at praktikken skal kunne medtælles. På nuværende tidspunkt kan praktikken
ikke tælles med som erhvervserfaring i fx vurderingen af om man er berettiget til voksenelevløn.
Meritskrivning vil skulle foregå individuelt pr. elev.
PASS her meldt tilbage til FOA at de muligvis er blevet misforstået i henvendelsen.
Svarene fra PASS og UVM sendes til LUU PÆD til gennemgang efterfølgende.
Der er stor forskel på, om det er praktik 1 og 2 der bliver lagt til grund for EUV1 eller om det er praktik 3.
De elever der er færdiguddannet og har alle praktikker er de bedst mulige elever. Hvis man som EUV1 elev
for merit for praktikken, er man så sikker på at få de bedst mulige elever ud i den anden ende.
Skolens vurdering er at tidligere elever der ikke har alle praktikker med sig og som ønsker at starte på
uddannelsen igen, har brug for at få netop praktikken i uddannelsen.
Der udtrykkes bekymring for om elever, der har brug for praktikken igen, kommer igennem som EUV1 elev
og ikke her erfaring nok.
Praktikkerne er en form for beskyttet erfaring, da eleverne ikke står selvstændigt med en række opgaver og
funktioner, som først tildeles efter endt uddannelse.
LUU PÆD anbefaler at praktikken ikke tæller med som praksiserfaring til EUV1.
Anbefalingen sendes fra LUU PÆD formand og næstformand til PASS for en afklaring. SOSU Nord udarbejder
en indstilling.

Pkt. 6: 10.35-10.45 Eventuelt (10 min)
Jan:


Aalborg kommunes 10. klasse starter efter sommerferien på Sporet 8A. Der starter 75 elever.



SOSU Nords nye rekrutteringsstrategi, skal på som en punkt på kommende LUU PÆD møde.



Der indgås snarest en Partnerskabsaftale med Vesthimmerland kommune, hvor der starter GF1 og
GF2 elever på erhvervsskolerne i Års. Endvidere er en lignende aftale på vej med Frederikshavn
kommune for GF1 og GF2 elever og afvikles på Frederikshavns handelsskole
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Der ansættes en ny leder på SOSU Nord med ansvaret for de nye afdelinger.



Den nye rygepolitik for Aalborg kommune har været på MIO-møde hvor den er blevet godkendt. Der
skal orienteres rundt og udarbejdes forskellige tiltag inden ikrafttrædelse, men forventet at skolen
bliver røgfri pr. 1. august 2020.

Næste møde
Næste møde i det lokale uddannelsesudvalg er planlagt til 21.09.2020.
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