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Referat

Lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg på det pædagogiske område

Tid

Mandag den 19.09.2022 kl. 09.00 – 12.30

Sted

Mødelokale 1.46

Deltagere Maria Flindt, KKR Aalborg
René Johansen, FOA Frederikshavn
Carsten Kaalbye, Region Nordjylland - AFBUD
Peter Bech Christensen, FOA Mariagerfjord
Anne-Grethe Sveistrup, FOA Aalborg - AFBUD
Lene Nielsen, FOA Vendsyssel - AFBUD
Liselotte Birkholm, KKR Nordjylland - AFBUD
Kirsten Kilian, 3F Nordjylland - AFBUD
Trine Grarup Christensen, KKR Nordjylland
Andreas Lauest, elevrepræsentant Aalborg - AFBUD
Gunnar Andersen, elevrepræsentant Aalborg - AFBUD
Jeanette S. Lützhøft, chef af center for læring og udvikling, SOSU Nord - AFBUD
Maybritt

Skak

Pedersen,

chef

for

rekruttering,

partnerskaber

og

kompetenceudvikling, SOSU Nord
Louise Refstrup Heilesen, underviserrepræsentant SOSU Nord - AFBUD
Gæster

Rolf Wesselhøft, uddannelsesleder på pædagogisk assistentuddannelse –
indkaldt fra kl. 09.00-12.30
Dorthe Koch, leder for uddannelsessupport – indkaldt fra kl. 09.15-09.30 vedr.
pkt. 3
Rektor for erhvervsgymnasium, Jan Kempf Bertelsen, SOSU Nord – indkaldt fra
kl. 09.30-10.05 vedr. pkt. 4
Lona Bach og Michael Viholt, konsulenter KURSUS Nord – indkaldt fra kl. 10.30
– 11.10 vedr. pkt. 6.

Referent:

Lise-Lotte Tandrup Ruprecht
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Dagsorden mandag den 19.09.2022
1.

Kl. 09.00-09.05 Godkendelse af dagsorden

2.

Kl. 09.05-09.15 Godkendelse af mødeplan 2023 v/Jeanette S. Lützhøft – bilag - udskydes

3.

Kl. 09.15-09.30 Optag og frafald 2022 v/Dorthe Koch

4.

Kl. 09.30-10.05 Strategi erhvervsgymnasium v/rektor Jan Kempf Bertelsen

5.

Kl. 10.05-10.30 Særligt tilrettelagt EUV1-forløb v/Jeanette S. Lützhøft - udskydes

6.

Kl. 10.30-11.10 FremKom4-rapport – rekruttering som TEMADRØFTELSE v/Lona Bach og
Michael Viholt - udskydes

7.

Kl. 11.10-11.40 Introduktion til SOSU Nords rekrutteringsstrategi og partnerskaber
v/Maybritt Skak Pedersen

PAUSE (kl. 11.40 – 11.50)
8.

Kl. 11.50-12.00 Status på fejring af pædagogisk assistentuddannelse – 25 års jubilæum
v/næstformand René Johansen

9.

Kl. 12.00-12.15 Orientering ved SOSU Nord
9.1 Status på dimensioneringsproces 2023
9.2 Rolle- og funktionsbeskrivelser for pædagogisk assistent i ældreplejen

10. Kl. 12.15 -12.30 Gennemgang af aktionslisten – bilag + eventuelt
11.

Næste møde

Pkt. 1 – Kl. 09.00-09.05 Godkendelse af dagsorden
Sagsansvarlig: Maria Flindt
Indstilling:
Det indstilles til LUU at godkende dagsordenen.
Referat:
Grundet mange afbud, blev det aftalt, at punkterne 2, 5 og 6 udskydes til næste møde, da
LUU-mødet ikke var beslutningsdygtigt.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
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Pkt. 2 – Kl. 09.05-09.15 Godkendelse af mødeplan 2023 - bilag
Sagsansvarlig: Jeanette S. Lützhøft
Sagsfremstilling:
Hvert år i september måned, godkender LUU mødeplanen for det kommende år. Planen
er udarbejdet under hensyntagen til øvrige centrale møder på SOSU Nord.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at godkende mødeplan 2023.
Referat:
Punktet udskydes til senere møde.

Pkt. 3 – Kl. 09.15-09.30 Optag og frafald 2022 v/Dorthe Koch
Sagsansvarlig: Dorthe Koch
Sagsfremstilling:
Dorthe Koch præsenterer tallene på selve mødet.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage orienteringen til efterretning.
Referat:
Det blev aftalt, at EUV1-eleverne skal have en oversigt for sig fremover.
LUU drøftede årsagerne til at det er grundforløb 2-elever, som falder fra. Der findes ikke
noget data, som beskriver årsagerne, men LUU drøftede, at én af grundene kunne være,
at arbejdsmarkedet har opsuget alle medarbejdere, en anden at der kan ligge personlige
forhold til grund for frafaldet samt det faktum, at flere elever kan have vanskeligheder ved
at gennemføre uddannelsen, da niveauet er for højt.
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Overgangsfrekvensen fra grundforløb 2 til hovedforløb hedder for indeværende år 69 % og
til næste år 77%.
Det blev derfor aftalt, at punktet skal drøftes senere som et TEMA på et kommende LUUmøde med fokus på, hvordan vi sammen når i mål med overgangen fra grundforløb til
hovedforløb.
I den forbindelse blev foreslået, at studievejlederne kunne inviteres med ind på mødet, så
de kan give LUU et indblik i, hvordan GF2-eleverne udvælges samt vejleder eleverne i bl.a.
at skrive motiverede ansøgninger og andet osv.

Pkt. 4 – Kl. 09.30-10.05 Strategi erhvervsgymnasium v/rektor Jan Kempf Bertelsen,
SOSU Nord

Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Sagsfremstilling:
I forbindelse med SOSU Nords bestyrelses ønske om en øget indsats på EUX samt
etablering af et erhvervsgymnasium på SOSU Nord, har ledelsen i samarbejde med
CompanYoung fået udarbejdet en marketingstrategi, der synliggør, hvilke udfordringer og
indsatser dette nye rekrutteringstiltag kræver. På mødet præsenteres nedslag og
konklusioner fra rapporten.
Indstilling:
Det indstilles til, at LUU bidrager med kommentarer til den fremlagte strategi.
Kommentarerne vil senere blive præsenteret for SOSU Nords bestyrelse.
Referat:
Fra august 2023 udbyder SOSU Nord EUX på pædagogisk assistentuddannelse.
SOSU Nord har kendskab til, at der allerede er nogle kommuner, som har tilkendegivet at
ville tegne uddannelsesaftaler med EUX pædagogisk assistentelever. Uddannelsen varer
4 år, og de dimitterer som erhvervsfaglige studenter.
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På EUX-uddannelsen går eleverne fra første dag i gang med at arbejde med de
portfolio’er, som de skal eksamineres i ved afsluttende eksamen.
SOSU Nord gør brug af undervisere fra VUC ift. dansk, engelsk og samfundsfag.
Det er hensigten, at der bliver mulighed for at samlæse, så eleverne selv kan vælge, om de
vil gå et niveau op eller et niveau ned.
Jan Kempf Bertelsen gennemgik CompanYoungs analyseresultater. Præsentationen
vedhæftes referatet til orientering.
LUU spurgte interesseret ind til, hvordan det gymnasiale niveau hænger sammen med,
at vi oplever at have elever, som finder det nuværende EUD-niveau for højt?
Jan forklarede, at der til EUXen langt hen af vejen skal rekrutteres via andre kanaler end
dem vi er vant til, og at man derved tiltrækker de elever, som allerede har valgt
gymnasievejen.
SOSU Nord er i gang med at etablere en partnerskabsaftale med UCN omkring fælles
brobygningsforløb ift. videregående uddannelser som mulighed efter EUXen.
LUU ytrede bekymringen for, om det så blot vil betyde, at de vælger at gå direkte videre til
videregående uddannelser i stedet for at komme ud i erhvervslivet efter endt EUXeksamen?
Jan svarede, at der vil blive evalueret på det efterhånden som vi kommer i gang.
Man skal som udgangspunkt huske på, at EUXen er en ungdomsuddannelse.
LUU tog orienteringen til efterretning, og syntes det bliver spændende at følge.

Pkt. 5 – Kl. 10.05-10.30 Særligt tilrettelagt EUV1-forløb v/Jeanette S. Lützhøft

Sagsfremstilling:
På LUU-møderne samt møderne med de uddannelsesansvarlige har vi flere gange drøftet
muligheden for, at vi skal søge om dispensation hos BUVM for at udbyde et EUV1-forløb på
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deltid. Dette grundet i, at målgruppen af forskellige årsager kan have svært ved at tage
uddannelse på fuld tid.
Nu har fire professionshøjskoler sendt en ansøgning til Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet, om forsøg med fleksibelt tilrettelagt EUV1-foløb på den pædagogiske
assistentuddannelse.
Jeanette S. Lützhøft orienterer LUU om de drøftelser, der har været i REU (Rådet for de
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser).
Indstilling:
Fordele og ulemper ønskes belyst ved at gå med i forsøget om særligt tilrettelagt EUV1forløb.
Referat:
Punktet udskydes til senere møde.

Pkt. 6 - Kl. 10.30-11.10 FremKom4-rapport – rekruttering som TEMADRØFTELSE
v/Lona Bach og Michael Viholt
Sagsansvarlig: Lona Bach og Michael Viholt
Sagsfremstilling:
Med udgangspunkt i rapporterne, gennemfører konsulenterne en proces med LUU.
Hvordan matcher de indsatser vi sammen har gang i, med de resultater rapporterne
fremlægger – og hvilken fremtid kigger vi ind i?
Følgende rapporter læses som forberedelse til mødet:
Nordjyllands Kompetencedagsorden
https://fremkom.dk/wp-content/uploads/2022/05/Mini-Rapport_7K-FINAL-a.pdf

Sektorrapport om sundhedsvæsen
https://fremkom.dk/wp-content/uploads/2022/05/Sektorrapport-SUNDHED_5K-FINAL-a.pdf

Sektorrapport om sociale institutioner
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https://fremkom.dk/wp-content/uploads/2022/05/Sektorrapport-SOCIALE-INSTITUTIONER_5KFINAL-a.pdf

Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage drøftelserne til efterretning.
Referat:
Punktet udskydes til senere møde.

Pkt. 7 – Kl. 11.10-11.40 Introduktion til SOSU Nords rekrutteringsstrategi og
partnerskaber v/Maybritt Skak Pedersen
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
Sagsfremstilling:
Maybritt Skak Pedersen vil give en kort introduktion til SOSU Nords rekrutteringsstrategi
og partnerskaber – herunder synliggørelsen af mulighederne i partnerskaberne.
Referat:
Den nuværende strategi gælder til udgangen af 2022, og er blevet godkendt i SOSU Nords
bestyrelse 18.12.2019 gældende fra 01.01.2020-31.12.2022.
Strategien har udviklet sig til også at indeholde pædagogisk assistentuddannelse.
Strategien indeholder 4 overordnede indsatser:
Rekruttering gennem partnerskabsaftaler med kommunerne og regionen
Rekruttering fra grundskolen
Rekruttering af unge
Rekruttering af voksne
6 principper:
Decentrale udbud (SOSU Nord har nu 6 afdelinger)
Samarbejde
Pædagogisk og økonomisk bæredygtighed
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Arbejdsmarked
Seriøse og fagprofessionelle
Mangfoldighed
Version

2

af

partnerskabsaftalerne

kommer

til

at

indeholde

pædagogisk

assistentuddannelse.
LUU tog orienteringen til efterretning.

PAUSE (kl. 11.40-11.50)

Pkt. 8 – Kl. 11.50-12.00 Status på fejring af pædagogisk assistentuddannelse – 25 års
jubilæum v/næstformand René Johansen
Sagsansvarlig: Rene Johansen
Sagsfremstilling:
Der er nu udsendt invitation til 25 års jubilæum for pædagogisk assistentuddannelse på
SOSU Nord den 21. september.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage orienteringen til efterretning.
Referat:
Den nationale fejringsdag den 09.09.2022 blev fejret dels på skolen og dels ude i
daginstitutioner.
Der bliver også afholdt en lidt større fejring på SOSU Nord i Aalborg den 21.09.2022, hvor
både institutionsbørn og særligt indbudte er blevet inviteret til forskellige aktiviteter på
skolen. Her bliver også tidligere elever inviteret (FOA har stået for at udsende invitationer
til tidligere elever).
LUU tog orienteringen til efterretning.
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Pkt. 9 – Kl. 12.00-12.15 Orientering ved SOSU Nord
Sagsansvarlig: Jeanette S. Lützhøft

5.1 Status på dimensioneringsproces 2023 – bilag
Det indstilles til LUU at tage orienteringen til efterretning.
Punktet udskydes til senere møde.

5.2 Rolle- og funktionsbeskrivelse for pædagogisk assistent i ældreplejen
Via FOA har en leder på et plejecenter forespurgt på en rolle- og
funktionsbeskrivelse for en pædagogisk assistent i ældreplejen. Sådan en
findes ikke på SOSU Nord.
Det indstilles til LUU at drøfte, om LUU sammen skal udarbejde et katalog over eksempler
på rolle- og funktionsbeskrivelser for en pædagogisk assistent på de forskellige
overenskomstområder.

Referat:
Punktet udskydes til senere møde.

Pkt. 10 – Kl. 12.15-12.30 Gennemgang af aktionsliste – bilag

Sagsansvarlig: Jeanette S. Lützhøft
Indstilling:
Det indstilles til LUU at gennemgå og opdatere aktionslisten.
Referat:
Aktionslisten blev opdateret og vedhæftes i opdateret version til referatet.
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Pkt. 11 – Næste møde
Næste ordinære LUU-møde er planlagt til mandag den 21.11.2022 kl.
09.00-12.30
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