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

Mandag 08.02.2021, kl. 09.00-12.30

Sted:

Via TEAMS

Deltagerer:

Maria Flindt, KKR Aalborg
Bente Dahl Linnemann Nielsen - AFBUD
Jes Dalsgaard, Private udbydere - AFBUD
René Johansen, FOA Frederikshavn – skal gå kl. 11.00 til andet møde
Anne-Grethe Sveistrup, FOA Aalborg
Lene Nielsen, FOA Hjørring
Kirsten Kilian, 3F Nordjylland
Andreas Lauest, elevrepræsentant Aalborg
Gunnar Andersen, elevrepræsentant Aalborg
Jan Kemp Berthelsen, SOSU Nord uddannelseschef
Jeanette S. Lützhøft, SOSU Nord uddannelsesleder
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.

Præsentation af data for optag og frafald på pædagogisk assistentuddannelse hovedforløb og grundforløb
2 v/Jan Kempf Bertelsen (15 min.)

4.

Præsentation af resultaterne fra ETU (elevtrivselsundersøgelse) 4. kvt. 2020 v/Jan Kempf Bertelsen bilag (15 min.)

5.

Præsentation af resultaterne fra VTU (virksomhedstilfredshedsundersøgelse) 4. kvt. 2020 v/Jan Kemp
Bertelsen - bilag (15 min.)

PAUSE (Kl. 10.00-10.10)
6.

Udbudspolitik 2021 v/Maybritt Skak Pedersen - bilag (20 min.)

7.

Reviderede retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord v/Maybritt Skak Pedersen –
bilag eftersendes (10 min.)

8.

Orientering om for-forløb v/Maybritt Skak Pedersen (20 min.)

9.

Eventuelt (10 min.)
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Der blev budt særligt velkommen til Gunnar Andersen, som deltager på mødet som elevrepræsentant for første
gang, og deltagerne præsenterede sig.

Pkt. 1: 09.00-09.05 : Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Indstilling:
Det indstilles til LUU at godkende dagsordenen.
Referat:
Jan Kempf Bertelsen orienterede om, at han har rettet henvendelse til KKR for at bede dem om at udpege en
repræsentant til udvalget. Der afventes svar på henvendelsen.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

Pkt. 2: 09.05-09.15 : Status på COVID-19 v/Jeanette S. Lützhøft (10 min.)
Sagsansvarlig: Jeanette S. Lützhøft
Sagsfremstilling:
Der gives status på skolen til orientering.
Referat:
Der er startet en del nye grundforløb 2-elever op i januar måned, og dette er foregået online.
Eleverne har taget rigtig godt imod det, og har klaret sig virkelig godt, og de knokler på. Men de elever, som
snart skal til prøve presser på for at få et svar på, om prøverne skal foregå online eller fysisk, og skolen rykker
undervisningsministeriet for svar, men der kommer ikke nogen udmelding endnu. Dette fylder selvfølgelig
meget hos eleverne nu, men underviserne forsøger at bakke op om, og skabe så meget ro omkring det som
muligt.
Skolen spurgte elevrepræsentanten, hvordan eleverne har oplevet denne nye lange nedlukningsperiode, og
hvilke udfordringer eleverne især møder?
Gunnar Andersen kunne oplyse, at folk selvfølgelig helt generelt er ved at være godt trætte af COVID-19situationen, og udmattede af at skulle sidde så meget foran skærmen. Det opleves langt mere naturligt at være
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fysisk tilstede på skolen, at have de naturlige pauser, hvor man kan mødes med hinanden. Eleverne er vældig
meget presset på det sociale.
Louise Refstrup bakkede op om, at det er det samme underviserne oplever. Kommunikationen er bare ikke
den samme, når alle skal sidde hjemme bag skærmen. Underviserne prøver derfor også at lave opgaver, som
lægger op til noget forskelligt, men særligt KREA-fagene, udeliv og arbejdet i værkstederne er meget savnet.
Louise har eksempelvis selv været fysisk inde på skolen for at lave håndgribeligt materiale til eleverne, som
de så på skift og med god afstand har kunnet afhente på skolen, for derefter at kunne sidde hjemme og klippeklistre sammen på skærmen.
Der blev spurgt ind til, hvordan de faglige organisationer oplever nedlukningen, og om de får henvendelser fra
eleverne?
FOA og 3F svarede, at det man hører kun er positivt, og at underviserne netop gør et meget stort arbejde for
at få det til at fungere.
FOA har haft en social- og sundhedselev til at komme og fortælle kommende elever, at de ikke skal være
bekymrede for at starte på uddannelsen på SOSU Nord, for skolen har godt styr på det.
Dog oplever enkelte elever udfordringer i forhold til brug af iPad i onlineundervisningen rent teknisk set, men
det har uddannelseslederne fokus på.
De faglige organisationer sender med jævne mellemrum mails til deres medlemmer, og opfordrer dem til at
henvende sig, hvis der er noget de har behov for at få støtte til, men der er indtil videre ingen henvendelser.
3F og FOA ville gerne levere forskelligt til en lille ”happening” eller en ”goodie-bag” til eleverne, som de kunne
få med sig hjem, hvis og såfremt de af og til møder ind på skolen fysisk.
Skolen takkede for de faglige organisationers tilbud, og det blev aftalt, at tingene skal leveres til informationen
på 1. sal på SOSU Nord i Aalborg.
Louise Refstrup sikrer, at det bliver meldt ud i underviserteamet, og sikrer koordineringen af udlevering til
eleverne.

Pkt. 3: 09.15 - 09.30 – Præsentation af data for optag og frafald på pædagogisk assistentuddannelse
hovedforløb og grundforløb 2 (15 min.)
Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Sagsfremstilling:
Der præsenteres data for optag og frafald på grundforløb og hovedforløb. Punktet er et fast punkt på
dagsordenen.
Bilag vedhæftes referatet.
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Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte præsentationen og tage den til efterretning.
Referat:
Tallene er ikke væsentligt ændret ift. de sidste tal, som blev gennemgået i november måned. Men det er dog
værd at bemærke de steder, hvor der står 0 i frafald, og dette taget i betragtning af, at eleverne er startet op i
COVID-19-tiden.
Der er tidligere blevet analyseret på frafaldsårsagerne, som viser, at størstedelen af frafaldet skyldes
personlige årsager, som gør, at de ikke magter at fuldføre uddannelsen.
Skolen oplever ofte, at være den sidste til at få oplysning om, at en elev er stoppet på uddannelsen. Det
opleves, at særligt de unge elever er lidt ”hurtige på aftrækkeren” og stopper inden de har rådført sig med en
vejleder på skolen.
Skolen spurgte derfor de faglige organisationer, om eleverne henvender sig til dem, inden de tager
beslutningen om at stoppe på uddannelsen?
Svaret herpå var, at eleverne i de fleste tilfælde ikke henvender sig, selvom fagorganisationerne opfordrer
dem til dette allerede, når de starter på uddannelsen, og i det hele taget altid opfordrer dem til at tage en
bisidder med ved møder med skolen eller praktikken.
Der var dog også enighed i LUU om, at eleverne ikke skal gennemføre uddannelsen for enhver pris, hvis man
af den ene eller anden årsag ikke egner sig til feltet.
Men der er en bevægelse i gang i kommunerne, og her blev skolens engagement ift. at sætte den nationale
kompetencelinje/præstationsstandard i fokus, rost.
Det opleves også, at der en større positiv holdning til at sende EUV1-elever afsted på uddannelse.

LUU tog gennemgangen af punktet til efterretning.

Pkt. 4: 09.30 - 09.45 – Præsentation af resultaterne fra ETU (elevtrivselsundersøgelse) 4. kvt. 2020 bilag (15 min.)
Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Sagsfremstilling:
Resultaterne fra seneste ETU foretaget i 4. kvt. 2020 præsenteres.
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Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte resultatet og tage orienteringen til efterretning.
Referat:
Der var forud for mødet fremsendt nyt opdateret bilag, som blev gennemgået.
Der er ikke den store forandring henover de 4 år, som er med i undersøgelsen, og det er fortsat de fysiske
rammer, som boner ud. Tilsyneladende er elevernes velbefindende ellers godt tilpas, men det er fortsat de
fysiske rammer, som scorer lavest.
Elevrepræsentanten uddybede dette med, at det har meget med generel pladsmangel at gøre, og særligt i
forhold til grupperummene. Der har generelt i løbet af COVID-19 været for få rum tilgængelige, da de fleste
har været lukket af, men også under normale omstændigheder er der for få, og de er for små.
Der blev fra LUUs side spurgt ind til, hvordan det ser ud med rengøringen, og om det også kan have noget
med toiletforhold at gøre?
Skolen har hjemtaget rengøringsindsatsen, hvilket har betydet et markant løft og markant øget tilfredshed
omkring rengøringen.
På elevrådsmøderne deltager servicechefen hver gang, hvilket giver mulighed for at eleverne kan få et svar
på konkrete spørgsmål og afhjælper dermed en evt. utilfredshed omkring et givent emne.
Men skolen er også opmærksom på, at der er en meget stor aldersspredning på skolen nu, hvor SOSU Nord
også huser Aalborg 10. klasse. Derfor har SOSU Nord også opfordret til, at der skal deltage en repræsentant
fra Aalborg 10. klasse i elevrådsarbejdet.

Resultaterne fra ETU’en blev taget til efterretning.

Pkt. 5: 09.45 - 10.00 – Præsentation af resultaterne fra VTU (virksomhedstilfredshedsundersøgelse) 4.
kvt. 2020 - bilag (15 min.)
Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Sagsfremstilling:
Resultaterne fra seneste ETU foretaget i 4. kvt. 2020 præsenteres.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte resultatet og tage orienteringen til efterretning.
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Referat:
Præsentationen blev gennemgået, og kommenteret.
Der var bred enighed i LUU om, at man er rigtig godt tilfredse med samarbejdet med skolen.
Dog blev der gjort opmærksom på, at arbejdsgiverne kun ansætter elever en gang om året, og det derfor kan
være svært at huske, hvem det er man skal kontakte på skolen. Det blev derfor foreslået, at det fremover af
årshjulet kommer til at fremgå, hvem det er uddannelseskoordinatorerne i praktikken skal henvende sig hos
på skolen – med navns nævnelse.
Dette blev taget til efterretning.

PAUSE (kl. 10.00-10.10)

Pkt. 5: kl. 10.10 – 10.20 – Udbudspolitik 2021 v/Maybritt Skak Pedersen – bilag (20.min.)
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
Indstilling:
Det indstilles til LUU at drøfte udbudspolitikken med henblik på at give input til udarbejdelse af udbudspolitikken
for 2021. Udbudspolitikken behandles på møde i det lokale uddannelsesudvalg inden forelæggelse for
bestyrelsen.
Referat:
Udbudspolitikken skal revideres og godkendes i bestyrelsen en gang om året. Den er for ganske nyligt blevet
godkendt i SOSU Nords bestyrelse, og foreligger nu til orientering i LUU.
Det nye i udbudspolitikken i år er rammerne omkring samarbejdet med private udbydere.
Maybritt Skak Pedersen redegjorde kort for udlægning contra udlicitering, og kunne oplyse, at det netværk der
er skolerne imellem på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er helt unikt på
uddannelseskortet, og noget som, ikke mange brancher kan bryste sig af.
Udbudspolitikken vil blive offentliggjort på SOSU Nords hjemmeside.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Pkt. 6: kl. 10.20 – 10.30 – Reviderede retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord
v/Maybritt Skak Pedersen – bilag eftersendes (10 min.)

Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
Sagsfremstilling:
På seneste LUU-møde blev nye retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord behandlet i
LUU, og disse er efterfølgende blevet behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 03.02.2021 med
seneste rettelser. Derfor eftersendes de senest reviderede retningslinjer efter bestyrelsesmødet den
03.02.2021 og forud for LUU-mødet den 08.02.2021 til orientering.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage orienteringen om de seneste revideringer til retningslinjerne til efterretning.
Referat:
Retningslinjerne var egentlig blevet behandlet på forrige LUU-møde, men da SOSU Nords bestyrelse
efterfølgende havde nogle kommentarer til nuancerne i priserne i det oprindelige oplæg, var der behov for
endnu en orientering på dette LUU-møde.
De godkendte retningslinjer vil blive offentliggjort på SOSU Nords hjemmeside.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 7: kl. 10.30 – 10.50 – Orientering om for-forløb v/Maybritt Skak Pedersen – bilag (20.min.)
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
Sagsfremstilling:
På seneste LUU-møde blev muligheden for anvendelse af for-forløb til rekruttering af de kommende
pædagogiske assistentelever drøftet.
SOSU Nord har inviteret relevante parter med i en arbejdsgruppe, som skal udfolde behovet for dette for-forløb
yderligere samt være med til at designe et relevant forløb.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage orienteringen til efterretning.
Referat:
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Den nedsatte arbejdsgruppe vil på næstkommende LUU-møde præsentere, det som gruppen er kommet frem
til. Forud for LUU-møde vil præsentationen også blive gennemgået på samarbejdsmødet. Oplægget vil være
underbygget af AMU-målene, så det er kvalificeret på positivlisten.
Der blev fra LUUs side ønsket en gennemgang af ”ny mesterlære” på et kommende LUU-møde samt en
grundig drøftelse af en fælles rekrutteringsindsats.
Skolen supplerende med, at der er behov for at få skabt mere fokus på den pædagogiske assistent, og foreslog
en fortsat drøftelse af EUX som mulighed på det pædagogiske område. Man har eksempelvis i Århus og
Odense succes hermed, men indtil videre har kommunerne i Nordjylland ikke haft interesse herfor.
Ungdomsårgangene er faldende, så der er kamp om eleverne, og man kan se, at tilstrømningen til EUXuddannelserne er konstant stigende. Det kan eksempelvis betyde, at færre elever vil kigge vores vej, hvis vi
ikke kan udbyde EUX.
I den forbindelse blev det aftalt, at der oprettes en såkaldt ”aktionsliste” med de emner/temaer, som LUU
ønsker behandlet.
Der var enighed om at dagsordensætte med et tema på næstkommende LUU-møde ift. EUX og ”ny
mesterlære” set i rekrutteringsøjemed.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 8: Eventuelt (10 min.)
Julegaver:
SOSU Nord har julegaver til LUU, og det blev derfor aftalt, at medlemmerne sender en mail til sekretæren
liru@sosunord.dk med den fysiske adresse, hvortil man ønsker sin julegave leveret. FRIST for fremsendelse
af adresse til sekretæren er med udgangen af uge 7!!!
Fysisk fremmøde:
Der blev efterspurgt parkeringsbillet?
Sekretæren undersøger denne mulighed.
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