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Referat

Lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg på det pædagogiske område

Tid

Mandag den 16.05.2022 kl. 09.00 – 13.30 (forlængelse grundet mange punkter)

Sted

Mødelokale 1.46

Deltagere Maria Flindt, KKR Aalborg
Carsten Kaalbye, Region Nordjylland
Peter Bech Christensen, FOA Mariagerfjord
René Johansen, FOA Frederikshavn
Anne-Grethe Sveistrup, FOA Aalborg
Lene Nielsen, FOA Vendsyssel
Kirsten Kilian, 3F Nordjylland
Trine Grarup Christensen, KKR Nordjylland - AFBUD
Andreas Lauest, elevrepræsentant Aalborg - AFBUD
Gunnar Andersen, elevrepræsentant Aalborg - AFBUD
Jan Kempf Berthelsen, SOSU Nord uddannelseschef
Jeanette S. Lützhøft, SOSU Nord uddannelsesleder
Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord leder Kursus Nord
Louise Refstrup Heilesen, underviserrepræsentant SOSU Nord
Gæst:

Rolf Wesselhøft, uddannelsesleder PA/GF1

Referent:

Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Frokost serveres fra kl. 12.00-12.30

Dagsorden mandag den 16.05.2022
1.

Kl. 09.00-09.05 Godkendelse af dagsorden

2.

Kl. 09.05-09.25 Konstituering af formand og næstformand

3.

Kl. 09.25-09.40 Gennemgang af og underskrift på forretningsorden - bilag

4.

Kl. 09.40-10.10 Udbudspolitik 2022 v/Maybritt Skak Pedersen - bilag

5.

Kl. 10.10-10.15 Behovsredegørelse 2022 v/Maybritt Skak Pedersen - bilag
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6.

Kl. 10.15-10.30 Retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord v/Maybritt
Skak Pedersen - bilag

PAUSE (kl. 10.30 – 10.40)
7.

Kl. 10.40 – 10.50 SOSU Nords udbud på vejlederuddannelsen v/FOA

8.

Kl. 10.50 - 11.20 Drøftelse af pædagogisk assistentuddannelses indhold v/FOA

9.

Kl. 11.20 – 12.00 Fejring af pædagogisk assistentuddannelse – 25 års jubilæum v/FOA,
Rene Johansen

PAUSE (kl. 12.00 – 12.30 - FROKOST)
10. Kl. 12.30-12.45 Orientering ved SOSU Nord
10.1 Ny organisering på SOSU Nord - bilag
10.2 Orientering om dimensioneringsproces 2023 - bilag
11.

Kl. 12.45 -12.50 Gennemgang af aktionslisten - bilag

12. Kl. 12.50-13.00 Eventuelt
13. Næste møde

Pkt. 1 – Kl. 09.00-09.05 Godkendelse af dagsorden
Sagsansvarlig: Jeanette S. Lützhøft
Indstilling:
Det indstilles til LUU at godkende dagsordenen.
Referat:

Ved en fejl var Carsten Kaalbye ikke blevet sat på deltagerlisten.
Deltagerne præsenterede sig for hinanden.
Det blev foreslået, at punkt 2 og 3 behandles under ét og samme punkt.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
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Pkt. 2 – Kl. 09.05-09.25 Konstituering af formand og næstformand

Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Indstilling:
Det indstilles til LUU at konstituere sig med formand og næstformand.
Referat:
Punkt 2 o g 3 behandles under ét.
Jan Kempf Bertelsen gennemgik forretningsordenen og orienterede om udvalgets
arbejde, tavshedspligt o.a., og oplyste endvidere, hvor man på FEVUs hjemmeside kan
læse mere om udvalgets arbejde:
https://www.sevu.dk/fevu/lokale-uddannelsesudvalg-paa-fevusomraade?_gl=1*y6tgs4*_up*MQ..*_ga*NDQwNDg5MDAuMTY1Mjk0MzQxNg..*_ga_NPDY977
CSE*MTY1Mjk0MzQxNS4xLjEuMTY1Mjk0MzQyNC4w

Der er kutyme for, at formandsposten skifter hænder mellem arbejdsgiver og
arbejdstager. Det betyder derfor, at det for den nye periode reelt set er de faglige
organisationers tur til at have formandskabet.
LUU bød dog ind med at man synes, at samarbejdet med formanden i den foregående
periode, mødernes dagsorden og ledelse er foregået så godt, at man gerne ser formanden
genvalgt for den nye periode.
Maria Hose Flindt takkede for genvalget.
René Johansen, FOA meddelte sit kandidatur til næstformandsposten.
LUU bakkede op om René Johansen som næstformand.
René Johansen takkede for valget.
LUU konstituerede sig herefter med Maria Hose Flindt som formand og René Johansen
som næstformand.
Formand og næstformand underskrev forretningsordenen for perioden 2022-2026.
Denne vedhæftes referatet til orientering.
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Pkt. 3 – Kl. 09.25-09.40 Gennemgang af og underskrift på forretningsorden - bilag
Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Indstilling:
Det indstilles til LUU at godkende forretningsordenen for den nye periode samt at ny
formand og næstformand underskriver denne.
Referat:
Punktet blev behandlet sammen med punkt 2.

Pkt. 4 – Kl. 09.40-10.10 Udbudspolitik 2022 v/Maybritt Skak Pedersen – Bilag
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte udbudspolitikken med henblik på at give input til
udarbejdelse af udbudspolitikken for 2022. Udbudspolitikken behandles på møde i det
lokale uddannelsesudvalg inden forelæggelse for bestyrelsen.
Referat:
LUU drøftede udbudspolitikken.
Maybritt Skak Pedersen gav orientering omkring bl.a. udlicitering af udbudsretten, hvor
skolerne på tværs af landet kan udlicitere til hinanden. Derfor, hvis der mangler et udbud
på et område, kan SOSU Nord låne den fra andre skoler uden selv at have udbudsretten.
Derudover kan der også indgås aftale med private udbydere, hvor SOSU Nord dog stadig
skal sikre kvaliteten, rammer og vilkår.
LUU blev bedt om at komme med input til, hvad der er af interessante perspektiver og
tendenser i praksis, som ville være godt at få med ind i udbudspolitikken.
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Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har to veje ind i det:
1)

åbne udbud

2) rekvirerede hold
Maybritt gennemgik de to veje, og billede er vedhæftet referatet til orientering.
Arbejdsmarkedsuddannelserne i FEVUs område er gratis at deltage på for målgruppen
faglærte/ufaglærte, og uddannelserne slutter af med et prøvebevis.
LUU blev sammensat i grupper for at drøfte nedenstående:
A) Bemærkninger til selve dokumentet (udbudspolitikken)
B) Hvad er vigtige fokusområder for kompetenceudvikling/rekruttering det næste år –
hvad er det nye ”sort”
LUUs input:
Ad A)
Der var ingen bemærkninger til selve dokumentet, som herefter er at betragte som
godkendt.
Ad B)


Fagligt ift. håndtering af sprogbarrierer, og hvad man kan gøre med kropssprog
o.a. både ift. børn men også ift. voksne



Forskel på kommunestørrelser



Børn i udsatte situationer (EVA-rapport), hvor de ufaglærte skal kunne håndtere
disse børn (hvordan arbejder vi med disse børn?)



Pædagogiske assistenter på ældreområdet – refleksion (så de kan indgå i det
tværfaglige arbejde med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter osv.)



Det specialiserede område – hvordan får vi dem klædt på ift. forskellige tilgange på
det specialiserede område? Og er det selve uddannelsen (bredt og generelt) eller
på efteruddannelsen det skal ske? Eller begge dele?
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Arbejdsfællesskab (mellem det pædagogiske og social- og sundhedsområdet) –
tværfaglige teams på arbejdspladserne og forståelse og respekt for hinandens
forskelligheder og styrker



Refleksion over vores praksis (gælder alle personalegrupper) – refleksion over egen
praksis og kobling til mål og delmål



Nationale dagsorden på specialiseringsdelen på voksen-/handicapområdet (10-års
plan for mental sundhed) – nationale anerkendte metoder til anvendelse i praksis



Mange faggrupper bliver rigtig forskrækket, når de lander i det specialiserede
område (som faggruppe at blive klædt på til den virkelighed de studerende
kommer ud til) – forventningsafstemning / for-forløb med afklaring

Maybritt Skak Pedersen takkede for LUUs input.
De efteruddannelsespakker, som LUUs input lægger op til, vil efterfølgende skulle
kvalificeres i LUU.

Pkt. 5 – Kl. 10.10-10.15 Behovsredegørelse 2022 v/Maybritt Skak Pedersen – bilag
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
Indstilling:

Der

har

været

udsendt

et

spørgeskema

fra

FEVU

til

LUU

om

uddannelsesbehovet mm. I har svaret på spørgeskemaet og SOSU NORD har indmeldt
jeres besvarelser. Vedhæftet bilag er en oversigt over det afleverede.
LUU bedes tage orienteringen til efterretning.
Referat:
Det bilag, som er sendt med ud i dagsordenen fremstår blankt uden kommentarer,
hvorfor et nyt bilag vedhæftes referatet til orientering.

Pkt. 6 – Kl. 10.15-10.30 Retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord
v/Maybritt Skak Pedersen – Bilag
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
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Indstilling:
KURSUS Nord har opdateret ”Retningslinjerne for afholdelse af uddannelse hos KURSUS
Nord”. De nye retningslinjer planlægges gældende fra 1. august 2022, og skal efter hørring
i LUU besluttes endeligt i bestyrelsen.
Ændringer i forhold til tidligere retningslinjer er en opdatering i forhold til priser,
hjemmesider og digital post samt en tilføjelse, der er gældende for jobcentre i forhold til
muligheden for gennemførsel af små holdstørrelser af uddannelser for ledige. Det betyder,
at via en tillægsbetaling, der dækker den manglende indtægt, kan uddannelsesaktiviteten
gennemføres og forbliver udgiftsneutral for KURSUS nord. Dette har stor betydning for
afviklingen af eksempelvis SOSU klar lokalt på alle afdelinger.
Referat:
LUU tog orienteringen til efterretning.
Det nye dokument vil herefter være gældende fra 01.08.2022.

PAUSE (kl. 10.30-10.40)

Pkt. 7 – Kl. 10.40-10.50 SOSU Nords udbud på vejlederuddannelsen v/FOA
Sagsansvarlig: Anne-Grethe Sveistrup
Sagsfremstilling:
I dag er uddannelsen målrettet til pædagoger, og FOA er godt bekendte med, at skolen
siger, at pædagogiske assistenter også må deltage. De nordjyske FOA-afdelinger deler
dog ikke den opfattelse. Vi mener, at uddannelsen bør signalere, at det er en
vejlederuddannelse for pædagogiske assistenter, der skal fungere som vejledere. Er der
pædagoger, der skal være vejledere, må det være dette forløb de deltager i.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte punktet.
Referat:
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Det står beskrevet i udbuddet, at uddannelsen er målrettet pædagoger.
Indstillingen er derfor, at teksten ændres til at der er tale om en vejlederuddannelse til
pædagogiske assistenter.
Dette var der dog indsigelser imod fra arbejdsgiverside, og modforslaget lød derfor på, at
det så kunne hedde vejlederuddannelse ind i pædagogisk assistentuddannelse, men
primært rettet mod pædagogiske assistenter som målgruppe. (Altså målrettet en
vejleder, som selv har pædagogisk assistentuddannelse).
Konklusion:
Praktikvejlederuddannelse for pædagogiske assistenter
Målgruppe: Pædagogisk assistenter og andre der skal være vejleder for pædagogisk
assistent elever.
Beskrivelse vil blive tilrettet med det samme, og så evalueres der på det om et år.
Udbuddet skal ligge i foråret, men der ligger også et udbud til efteråret på 11 dage.
KURSUS Nord kan lave et oplæg til, hvordan udbuddet i efteråret kan målrettes de
pædagogiske assistenter, og kommer med et oplæg til, hvordan det kan skrues sammen
(start i november og så stræk det ind i foråret).
Link til fyraftensmøde:
https://sosunord.dk/efter-videreuddannelse/#picker-7036

Pkt. 8 – Kl. 10.50-11.20 Drøftelse af pædagogisk assistentuddannelses indhold v/FOA
Sagsansvarlig: Anne-Grethe Sveistrup
Sagsfremstilling:
FOA ønsker en drøftelse af uddannelsens indhold:
-

Er det inden for rammerne muligt at tage højde for mere målrettet indhold inden
for det specialiserede socialområde? FOA ønsker drøftelse på baggrund af dialog
med nogle ledere i Aalborg Kommune, og TR-henvendelser på døgnområdet, som
selv har været afsted på uddannelsen.
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-

Hvordan tages der højde for, at pædagogisk assistent nu også er blevet en del af
Social- og Sundhedsoverenskomsten?

-

Er det muligt at forlænge uddannelsen med 1 uge, så der forud for uddannelsen kan
være noget studieforberedende undervisning? Her tænkes eksempelvis på brugen
af iPad.

Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte punktet.
Referat:
Jeanette S. Lützhøft redegjorde for, at begge områder fylder lige meget.
Det kan selvfølgelig tones, der hvor SOSU Nord har egne valgfag, som LUU er med til at
bestemme og kvalificere.
Der afventes nye bekendtgørelser til hovedforløbet, og ud fra det kan der komme nye
studieordninger o.a.
SOSU Nord anbefalede LUU, at når de får tilbagemeldinger fra de studerende om, hvad
det er de har behov for mere af, at det da bliver helt konkret, hvad det er de efterspørger,
da det ellers bliver svært at tage action på.
Derudover skal der mere information ud til arbejdsgiverne om, hvad det er
uddannelsen/kurserne indeholder. Kendskabet fra arbejdsgivers side er vigtig. Få
tydeliggjort, hvad det er de studerende kan, når de har deltaget i uddannelserne på SOSU
Nord. Derudover at hjælpe de studerende til at erindre, hvad det egentlig er de er blevet
uddannet i / har fået oplæring i.
Derudover ligger der en opgave i fra såvel skolens side som praksis, at få italesat over for
de studerende, at der er tale om en ”generalistuddannelse” contra specialistuddannelse.
Dette skal skole og praksis arbejde sammen om at hjælpe de studerende til at forstå.

Forlængelse med en uge på EUV1:
FOA forespurgte på muligheden for, at den første uge kunne være studieforberedende, og
om de studerende kan få iPad’en og øvrigt materiale en måned før eksempelvis, så de
kan nå at forberede sig?

Side 9 af 13

På Sporet 8A
9000 Aalborg
tlf.: 72 21 81 00
sosunord@sosunord.dk
www.sosunord.dk

SOSU Nords svar herpå var, at der er tale om en merituddannelse, og at skolen i øvrigt er
nødt til at følge lovgivningen, så derfor der kigges ind i de strukturer, der allerede er
gældende for uddannelsen.
Men, hvis der er nogle muligheder vil det være godt, at prøve at tilrettelægge det i en
forsøgsordning. Og det bliver vigtigt at alle er med.
På det kommende EUV1-hold, som er meget lille, er strategien at gøre et forsøg, hvor den
pædagogiske IT-konsulent på SOSU Nord eksempelvis kommer ind kontinuerligt en gang
om måneden for at følge op med de studerende, hvor de er, og hvad de har behov for. De
får studievejledning i starten. Noget andet er også for de studerende at lære det at være i
uddannelse og en accept af ikke at vide alt på forhånd.
SOSU Nord appellerede derfor til, at både arbejdsgivere og de faglige organisationer slår
et slag herfor over for medlemmerne/de studerende.
Dette blev taget til efterretning.
På AMU bliver det ikke muligt at få alle studerende med eksempelvis en uge før, da det vil
kræve, at arbejdsgiver skal frigive dem noget tidligere, men KURSUS Nord kan godt lave
udbuddet.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 9 – Kl. 11.20-12.00 Fejring af pædagogisk assistentuddannelse – 25 års jubilæum
v/FOA
Sagsansvarlig: Rene Johansen
Sagsfremstilling:
Der er aftalt med Danske SOSU skoler og professionshøjskolerne (UC´erne), at der
opfordres til lokal fejring den 9. september 2022. I den forbindelse vil FOA gerne drøfte
mulig fælles aktivitet denne dag, skole, arbejdsgiver og organisation imellem.
Konkret foreslås der:


Fælles pressemeddelelse fra SOSU Nord, arbejdsgiver og arbejdstager på dagen,
hvor vi sammen markerer 25 års jubilæet og ”hylder uddannelsen”. Her vil det være
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fint, hvis der samtidig kan henvises til en eller flere kommunale chefer, der vil stille
op til interview, hvis pressen ønsker det.
Elever på pædagogisk assistentuddannelse, der er i praktik den 9. september, medbringer
kagemand til deres praktiksted denne dag (finansieres af skolen og FOA). Dette skal
selvfølgelig undersøges nærmere, om det er noget vi kan finde penge til, og hvad det vil
koste. Hvor mange elever har vi eksempelvis ude i praktik denne dag?


Eventuel markering på SOSU Nord denne dag? Noget festligt for eleverne på
skolen samt samarbejdspartnere.



Andre gode idéer??

Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte forslaget.
Referat:
SOSU Nord vil gerne være med til at fejre uddannelsen. Konkret har det interne
uddannelsesteam den 03.06.2022 morgensamling, og der vil de faglige organisationer
gerne stille op.
PR-afdelingen på SOSU Nord vil også kigge ind i at få lavet pressemeddelelse til den
09.09.2022.
Derudover skal der beskrives et oplæg til en konference (før, under og efter) på det
pædagogiske område, som kunne løbe af stabelen til foråret i 2023.
Konklusion:
Der var enighed om at lave en fælles pressemeddelelse til den 09.09.2022.
Oplæg til pressemeddelelse sendes ud via mail til LUUs accept/kommentering
Der var enighed om at hylde uddannelsen med kagemand (her vil bl.a. FOA gerne
bidrage).
Det blev samtidig aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som også får mandat.
Følgende blev udpeget til at sidde med i arbejdsgruppen, og de øvrige medlemmer i LUU
vil gerne indgå i de praktiske forberedelser:
Jeanette S. Lützhøft
Rene Johansen
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Maybritt Skak Pedersen
Arbejdsgruppens arbejde kan også danne afsæt for en konference.

PAUSE (Kl. 12.00-12.30 - Frokost)

Pkt. 10 – Kl. 12.30-12.45 Orientering ved SOSU Nord
Sagsansvarlig: Jeanette S. Lützhøft
Sagsfremstilling:
10.1 Ny organisering på SOSU Nord - bilag
10.2 Orientering om dimensioneringsproces 2023 - bilag
Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage orienteringen til efterretning.
Referat:
Jeanette S. Lützhøft orienterede om den proces, som SOSU Nord har været igennem for
at organisere sig på en ny måde i ledelsen og i selve tænkningen at lede på.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Jeanette orienterede om dimensioneringsproces 2023, som kan få stor betydning for det
udviklingsarbejde, der skal lægges for dagen.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 11 – Kl. 12.45-12.50 Gennemgang af aktionsliste – bilag

Sagsansvarlig: Jeanette S. Lützhøft
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Indstilling:
Det indstilles til LUU at gennemgå og opdatere aktionslisten.
Referat:
Punktet blev ikke behandlet, og aktionslisten overgår derfor til næste møde.

Pkt. 12 – Kl. 12.50-13.00 Eventuelt
Fælles workshop med LUU-SOSU med facilitering fra FEVU:
Der er kommet en forespørgsel fra LUU-SOSU om i fællesskab med LUU-PÆD at indkalde
FEVU til at facilitere en workshop, hvor LUUs opgaver og roller drøftes.
LUU-PÆD indstillede til, at der bliver tale om en workshop med fysisk fremmøde – også fra
FEVUs side.
Derudover indstillede LUU-PÆD til, at workshoppen får et professionelt fokus, som har
relevans for begge lokale uddannelsesudvalg.
Dette blev taget til efterretning, og vil blive drøftet på LUU-møde SOSU den 17.05.2022.
Indkaldelse til workshop vil ske efterfølgende.

Pkt. 13 – Næste møde
Næste ordinære LUU-møde er planlagt til mandag den 19.09.2022
kl. 09.00-12.30
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