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

Mandag 17.05.2021, kl. 09.00-12.30 – mødet flyttet til den 07.06.2021 i stedet

Sted:

Via TEAMS

Deltagerer:

Maria Flindt, KKR Aalborg
Bente Dahl Linnemann Nielsen
Jes Dalsgaard, Private udbydere
René Johansen, FOA Frederikshavn
Anne-Grethe Sveistrup, FOA Aalborg
Lene Nielsen, FOA Vendsyssel
Kirsten Kilian, 3F Nordjylland
Andreas Lauest, elevrepræsentant Aalborg
Gunnar Andersen, elevrepræsentant Aalborg
Jan Kemp Berthelsen, SOSU Nord uddannelseschef
Jeanette S. Lützhøft, SOSU Nord uddannelsesleder - AFBUD
Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord leder Kursus Nord
Louise Refstrup Heilesen, underviserrepræsentant SOSU Nord

Referent:

Lise-Lotte Tandrup Ruprecht, SOSU Nord

Punkter:
1.

Godkendelse af dagsorden (5 min.)

2.

Status på COVID-10 v/Jeanette S. Lützhøft (10 min.)

3.

”Ny mesterlære” v/Maybritt Skak Pedersen (30 min.)

4.

EUX PÆD v/Maybritt Skak Pedersen (30 min.)

PAUSE (Kl. 10.15-10.30)
5.

Antal EUV1-hold og starttidspunkter v/FOA Frederikshavn, FOA Vendsyssel og FOA Nordjylland (20 min.)

6.

Antal deltagere på EUV1-hold v/FOA Frederikshavn, FOA Vendsyssel og FOA Nordjylland (20 min.)

7.

Gennemgang af aktionsliste – bilag (10 min.)

8.

Eventuelt (10 min.)
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Pkt. 1: 09.00-09.05 : Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Sagsansvarlig: Maria Horse Flindt
Indstilling:
Det indstilles til LUU at godkende dagsordenen.
Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2: 09.05-09.15 : Status på COVID-19 v/Jeanette S. Lützhøft (10 min.)
Sagsansvarlig: v/Jan Kempf Bertelsen i Jeanettes fravær
Sagsfremstilling:
Der gives status på selve mødet.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage orienteringen til efterretning.
Referat:
SOSU Nord orienterede om, at der foretages testning i form af selvpodning under supervision på alle skolens
adresser 3 gange om ugen.
Derudover har SOSU Nord (og de øvrige SOSU-skoler) fået til opgave fra STUK (styrelsen for undervisning
og kvalitet) at aflægge vejledende besøg til supervisorerne på et række øvrige skoler i SOSU Nords
dækningsområde.
Eksamen vil foregå i flere forskellige varianter - online / ikke online, med censor i rummet / med censor online.
I efteråret endte det med rene online prøver. Eleverne er meget omstillingsparate, og super gode til online
undervisning
Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 3: 09.15-09.45 : ”Ny mesterlære” v/Maybritt Skak Pedersen (30 min.)
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
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Sagsfremstilling:
Jf. aktionsliste:
Der er behov for at modellen foldes ud, så arbejdsgiverne kan få et overblik over, hvad der menes.
Det skal drøftes, hvorvidt modellen er relevant på pædagogisk assistentuddannelse eller ej.
Behandlingen af punktet skal ske i rekrutteringsøjemed.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte punktet.
Referat:
Praktikpladskonsulent Mads Laier gav en orientering og viste præsentation, som vedhæftes referatet til
orientering.
Når man taler om ny mesterlære, taler man om et grundforløb med ekstra 20 uger. Man kan strække et
grundforløb op til et helt år. Ny mesterlære giver mulighed for at starte op i et praktikforløb. Et forløb, hvor man
ikke behøver komme ind via 02 i dansk og matematik. Forløbet er rettet mod elever, som eksempelvis er
skoletrætte, men det kræver til gengæld en god portion selvstændighed.
Praktikstedet får en mere centralt rolle, da man lægger nogle af fagene derud, og man er mere i praktik end i
skole. Som praktiksted skal man kigge på at sætte fagspecifikke begreber på. De kommer med en anden
”startpakke” end fra et almindeligt GF2. Til gengæld får de ikke det store praksis-chock, da de møder praktikken
med det sammen, og som arbejdsgiver får man mulighed for at se eleven an fra start af.
Med de ekstra uger, bliver der god mulighed for at få indhentet eksempelvis elevens besvær med forskellige
fag og prøver.
Man skal bestå sine overgangskrav som man plejer. Hovedforløbet forløber som normalt. Det er blot en anden
måde at tage GF2 på, som er mere praktisk.
LUU kommenterede, at det er meget vigtigt at praktikstederne er gearet til det, og at man er vant til at modtage
elever på et andet niveau, og anbefalede derfor, at det skal afstemmes hele vejen rundt fra start.
Mads Laier supplerede med, at SOSU Nord hjælper til med at få afstemt med praktikstederne og vejlederne.
Man skal få talt målene og de særlige ting, som vejlederne skal være særligt opmærksomme på, grundigt
igennem.
Der bliver også tale om en mere fleksibel rekruttering med to optag frem for kun én gang om året.
Der blev fra LUU rejst bekymring ift. den mere flydende rekruttering, om eleverne så kommer til at skulle vente
nogle måneder, inden de kan komme på hovedforløbet?
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Mads Laier oplyste, at det ikke kommer til at finde sted, da grundforløbsprøven skal ligge op til hovedforløbet,
og derfor kan et ny mesterlære forløb ikke starte op i foråret, da der ikke må være huller i forløbet. Det er kun
i efteråret at det er muligt. Afslutningen på GF er ikke fleksibel. Aftalen skal være færdig indenfor 40 uger eller
højst et kalenderår.
Praktikvejledernes behov for efteruddannelse har KURSUS Nord en plan for.
Der blev fra LUU rejst et ønske om, at SOSU Nord vil hejse flaget for, at det bliver de pædagogiske assistenter,
som bliver praktikvejleder ude i praksis?
Maybritt Skak Pedersen var i tvivl om, på hvilket grundlag skolen kan gøre det på, men vil gerne gøre et forsøg.
LUU takkede for præsentationen.

Pkt. 4: 09.45-10.15 : EUX PÆD v/Maybritt Skak Pedersen (30 min.)
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
Sagsfremstilling:
Jf. aktionsliste:
Dette punkt skal drøftes i sammenhæng med ovenstående pkt. 3, og ligeledes ses i rekrutteringsøjemed

Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte punktet.
Referat:
Marianne Notholm gennemgik præsentation, som vedhæftes referatet til orientering.
Eleven opnår pædagogisk assistentuddannelse og en gymnasial uddannelse, svarende til HF, på én og
samme tid.
Forskellen er på 10,5 måned.
Arbejdsgiver kan vælge at ansætte fra GF1 og GF2 og fra hovedforløbet.
Karrieremulighederne er de samme, som ved den ordinære uddannelse, men giver derudover adgang til nogle
videreuddannelser på kvote 1.
LUU efterspurgte et overblik over økonomien i det. Hvad koster en EUX-elev?
Maybritt Skak Pedersen lovede en beregning ift. ordinær elev og EUX-elev.
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EUX’en retter sig mod den helt unge målgruppe. I grundskolen er det forældrenes anerkendende nik til de
unges studievalg, der gælder, og det har en tendens til at få god genklang hos forældrene, når der er et ”X”
koblet på. Når man taler med denne målgruppe, er det vigtigt, at der ikke er fravalgt nogen muligheder, men
at så mange muligheder som mulig står åbne. Erfaringen er også tit at når man går i gang med uddannelse,
så vil man mange gange noget mere efter noget tid. Desuden får de unge længere tid til at modnes over de 4
år, som EUX’en tager, og der sker en stor udvikling med dem undervejs. Det er bl.a. nogle af de erfaringer,
som SOSU Nord har gjort med EUX på social- og sundhedsuddannelsen.
FOA syntes det lød som en fantastisk indfaldsvinkel, som skal reklameres for, og sendte derfor en varm
opfordring til skolen om at få produceret noget reklamemateriale herpå.
Konklusion: Det blev aftalt, at SOSU Nord udarbejder en beregning på, hvad en EUX-elev koster
sammenholdt med en ordinær elev, og at dette dagsordensættes på næste samarbejdsmøde. Derudover
sættes et punkt på omkring erfaringer med EUX fra SOSU Østjylland på LUU-mødet til september måned.
SOSU Nord takkede for LUU’s input.

PAUSE (kl. 10.15-10.30)

Pkt. 5: 10.30-10.50 : Antal EUV1-hold og starttidspunkter v/FOA Frederikshavn, FOA Vendsyssel og
FOA Nordjylland (20 min.)
Sagsansvarlig: Rene Johansen
Sagsfremstilling/indstilling:
Det har i år vist sig muligt at etablere opstart af et EUV1 hold pr. juni måned 2021. Herudover er der pt. planlagt
endnu en holdstart i oktober 2021. Det er vores ønske, at der fremadrettet planlægges med opstart af EUV1
hold, mindst to gange årligt. Det er vores opfattelse, at opstart i juni er ideelt, men herudover vil vi gerne drøfte
opstartstidspunktet for efterårsholdet. Her vil det være ideelt at flytte opstartstidspunktet til medio november
eller 1. december. Som det er nu, er fristen for ansøgning 28/8, men dette er meget snævert, lige efter en
sommerferie.
Referat:
FOA kunne godt tænke sig, at skolen i god tid i forvejen beslutter og meddeler, at man opretter to hold, så
praksisfeltet får den fornødne tid til at gennemføre det stykke arbejde, det kræver.
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Til dette års oktoberhold kan det være svært at nå, når tilmeldingsfristen den 28/8, da sommerferieperioden
har rykket sig. FOA foreslog derfor, at en senere opstart end oktober, så der kunne blive en måned mere at
rykke på ift. at finde eleverne.
Jan Kempf Bertelsen kommenterede, at der tidligere har været to optag, og at punktet bør tages op i
samarbejdsudvalget, men var helt enig i, at det vil give god mening ift. tiden efter sommerferien.
Det blev derfor aftalt, at Jan Kempf Bertelsen og Maybritt Skak Pedersen bringer punktet med tilbage til
Jeanette S. Lützhøft.
Formanden støttede også op om forslaget om 2 optag om året.
FOA mente, at man helt klart har fundamentet for to optag pr. år de næste par år. Der skal være balance
mellem optagene, og optagene skal ligge fast, så potentielle elever i god tid i forvejen kan se sig selv ind i
tidspunkterne for optagene.
SOSU Nord arbejder også med strategi for det ”hybride digitale læringsrum” sammen med andre skoler.
Konklusion: Det blev aftalt, at den videre dialog herom dagsordensættes på samarbejdsmødet, og
konklusionen fra mødet sendes ud via mail til LUU.

Pkt. 6: 10.50-11.10 : Antal deltagere på EUV1-hold v/FOA Frederikshavn, FOA Vendsyssel og FOA
Nordjylland (20 min.)
Sagsansvarlig: Rene Johansen
Sagsfremstilling/indstilling:
Der ønskes en drøftelse vedrørende deltagerantal på holdene. Det er vores opfattelse, at det ikke bør være
nødvendigt med 20-25 elever for at sikre afvikling.

Referat:
FOA lagde ud med, at de sagtens tror på, at deltagerne kan findes. FOA har en forventning om, at parterne
sammen kan være lidt risikovillige på det, og have lidt is i maven, og meldte ind, at de bakker op om og synes
det lyder spændende med det hybride læringsrum.
FOA har en interesse i at kunne sige, at der bliver startet hold op, og ønsker derfor en drøftelse omkring
økonomien – hvor ligger skolens absolutte smertegrænse ift. antal deltagere?
Jan Kempf Bertelsen lovede at bringe emnet tilbage til skolens direktion for en senere konkret udmelding i
LUU på økonomien i det.
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Konklusion: Det blev aftalt, at SOSU Nord vender tilbage med en konkret svar ift. økonomi / smertegrænse
for minimumsdeltagelse på holdene, og Maybritt orienterer tilbage til Jeanette S. Lüthøft ift. samarbejdsmøde.

Pkt. 7: 11.10-11.20 Gennemgang af aktionsliste – bilag (10 min.)

Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Indstilling:
Det indstilles til LUU at gennemgå og opdatere aktionslisten.
Referat:
Aktionslisten blev gennemgået og opdateret.

Pkt. 8: Eventuelt (10 min.)
Fysisk besøg og parkering:
LUU efterlyste nye parkeringslicenser. Skolen orienterede om, at der er rift om p-pladserne, og at der pågår
drøftelser i CAMPUS ift. p-licenser til terrænet.
LUU får orientering, så snart der er nyt i sagen.
Fyraftensmøde den 26.08.2021 omkring børn og angst:
KURSUS Nord afholder et fyraftensmøde i samarbejde med FOA Nordjylland, som er markedsført på SOSU
Nords hjemmeside. Maybritt gjorde i den forbindelse LUU opmærksom på, at KURSUS Nord meget gerne
kommer ud lokalt og afholder forskellige events / fyraftensmøder for jeres LUUs medlemmer.
Link medsendes referatet.

https://sosunord.dk/kurser/fyraftensmoeder-paa-kursus-nord/boern-og-unge-med-angst/

3F Nordjylland bød sig også til ift. at deltage i noget lignende.
Maybritt sikrer en konkret henvendelse til 3F Nordjylland herom.
Lokalafdelinger:
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Vi vil gerne sikre lokaler på de forskellige lokaliteter, hvis I har brug for at afvikle forskellige tiltag, så er I
velkommen til at afvikle disse ting forholdsvis lokalt.

Kommunalvalg til efteråret:
Sikre at vi får repræsentanter fra KKR ind i LUU.

Bente Dahl Linneman Nielsen meddelte, at hun går af som sektorformand. Der er endnu ikke udpeget en ny
til posten.
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