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Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg – det pædagogiske 

område 

Dato og tid: 14. juni 2021 kl. 14.00 til 16.00 

Sted: Teams 
 
Tilstedeværende 
Mia Bendtsen 
Dorit Dühring 
Annette Meller 
Rie Hestehave,  
Dorthe Merete Andersen 
Majbritt Kronbøl 
Susanne Meelby Knudsen 
 
Fra SOSU H 
Sanne Goksøyr 
Thorbjørn Thygesen 
Elsi Busk Odderup 
John Steffensen 
 
Afbud 
Lotte Gramkow Christensen 
Lene Ingemann Sørensen 
Nina Halling 
Wendy Willum Pedersen 
Gitte Fenger 
Ina Lykke 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 15. marts 2020 
 

3. AMU 
 

4. Vejen til job 
 

5. SOSU Hs økonomi 
 

6. Røgfri skole 
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7. Uddannelsesstatistik 
 

8. Orientering om Workshop for det lokale uddannelsesudvalg den 31. maj 
 

9. Evaluering i det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2021 
 

10. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 
 

11. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
 

12. Eventuelt 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Forslaget til dagsorden blev godkendt. 

 
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 15. marts 2021 
Der var ikke supplerende bemærkninger til referatet af mødet den 15. marts 2021. 

 
 

3. AMU 
Det var blevet besluttet, at der var brug for en drøftelse af brugen af AMU og erfaringerne 
med virtuel undervisning. Kursuscentret havde udarbejdet en evaluering af brugen af vir-
tuel undervisning på grundlag af erfaringerne fra nedlukningerne. Der var desuden ud-
sendt et oplæg til, hvordan AMUs status kan forbedres, så incitamentet til at bruge AMU 
bliver større. 
 
Elsi redegjorde for erfaringerne med brugen af virtuel undervisning. Herunder, at der 
blandt andet på nogle af de gennemførte kurser havde være to undervisere på, hvor den 
ene underviste, og den anden bistod deltagerne med at få teknikken til at fungere. 
 
Udvalgsmedlemmerne nævnte, at de ikke kunne vurdere erfaringerne med virtuelle kur-
ser, fordi der ikke var gennemført kurser virtuelt inden for det pædagogiske område. En-
kelte kommuner har udskudt kurser, til de kan gennemføres med fremmøde. 
 
Udvalget besluttede i stedet at drøfte ideer til, hvor virtuel undervisning med fordel kan 
indgå. Udvalget delte sig i to grupper, der drøftede mulighederne ved digital undervis-
ning. 
 
Tilbagemeldingen grupperne viste, at undervisningen bør gennemføres på almindelig vis, 
og virtuel undervisning kan bruges som supplement, hvis det giver fordele. Fx afgræn-
sede dele af et kursus. Fordelen kan blandt andet være sparet transporttid. 
 
Det blev understreget, at eventuel virtuel undervisning skal foregå i arbejdstiden. 
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Det blev nævnt, at virtuelle møder kan bruges til møder mellem elev, praktik og skole for 
at sikre bedre sammenhæng i uddannelsen. 
 
Elsi introducerede drøftelsen af, hvordan AMUs status kan forbedres med henblik på at 
øge aktiviteten. Elsi nævnte blandt andet, at der arbejdes med at koble AMU kurser med 
fx akademimoduler. 
 
Udvalget drøftede AMUs status i to grupper. 
 
Ved tilbagemeldingen fra grupperne blev det nævnt, at der bør gøres en indsats for at 
synliggøre og begrunde AMUs relevans i forhold til kompetenceudvikling. Der er brug for 
større viden på lederniveau om AMU – herunder også lavpraktiske informationer om 
økonomi og tilmelding. Der bør desuden arbejdes for at synliggøre uddannelsesveje, 
hvor AMU indgår. Der efterspørges også en tilgængelig oversigt over udbuddet af kurser 
som de tidligere kursuskataloger. 
 
Det bør opprioriteres, at ny viden og kompetencer fra AMU bliver anvendt, når deltagerne 
vender tilbage til arbejdspladsen.  
 
Udvalget drøftede fordele ved, at AMU-pakker kan give godskrivning, hvis medarbejderen 
efterfølgende begynder den pædagogiske assistentuddannelse. 
 
Der var enighed om, at der er brug for en fælles indsats fra skolen og arbejdsmarkedets 
parter for at fremme brugen af AMU. Det er uhensigtsmæssigt, at der ses lokale uddan-
nelser i kommunerne, fordi det ikke er uddannelser, der anerkendes, hvis medarbejderen 
skifter til en anden kommune. 
 
Endelig blev det nævnt, at der bør ses på holdsammensætningen på Pædagogisk grund-
kursus, hvor der også indgår ledige.  
 
Elsi takker for de mange konstruktive bidrag, der vil indgå i arbejdet med at fremme bru-
gen af AMU. 
 
 

4. Vejen til job 
Københavns Kommune har gennemført, en undersøgelse af ansættelsen de uddannede 
pædagogiske assistenter, der er uddannet i kommunen. Der var udsendt en opsumme-
ring af undersøgelsens resultater. 
 
Da Lene havde været nødt til at melde afbud til mødet, blev det besluttet, at da det er 
nogle vigtige problemstillinger, der bliver belyst i undersøgelsen, så udsættes punktet til 
det kommende møde. 
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5. SOSU Hs økonomi 

Der var udsendt en kort status på SOSU Hs økonomi på grundlag af den godkendte års-
rapport for 2020. JST gennemgik kort de vigtigste konklusioner fra årsrapporten. Udval-
get tog orienteringen til efterretning. 
 
Udvalget spurgte til om der ansættes flere undervisere, trivslen på den pædagogiske as-
sistentuddannelse, herunder frafald, samt opkvalificering af underviserne. 
 
Sanne nævnte, at der er ved at blive ansat ret mange nye undervisere. Det drejer sig både 
om grundfagsundervisere, der skal have kompetencer svarende til linjefag i folkeskolen 
samt faglige undervisere, hvor flere vil have pædagogisk erfaring. Der sker en fortlø-
bende kompetenceudvikling af underviserne, Der er både nogle generelle krav til niveau 
samt individuel udvikling. 
 
 

6. Røgfri skole 
Udvalgte har tidligere drøftet indførelsen af røgfri skoletid pr. 1 august 2021. De endelige 
rammer for røgfri skoletid var udsendt til orientering. 
 
Sanne orienterede om kommunikationen af indførelsen af røgfri skoletid til både kom-
mende og nuværende elever. 
 
Udvalget drøftede kort sammenhængen til sanktionsmulighederne ved overtrædelse af 
røgfri skoletid. 

 
 

7. Uddannelsesstatistik 
Der er igen begyndt at komme uddannelsesstatistik. Det kunne ikke nås at bliver efter-
sendt, men vedlægges referatet. 
 
 

8. Orientering om Workshop for det lokale uddannelsesudvalg den 31. maj 
Der blev kort orienteret om forløbet af workshoppen, og nedsættelsen af arbejdsgrupper, 
der skal udarbejde skabeloner. Efterfølgende nedsættes arbejdsgrupper, der skal udar-
bejde det faglige indhold. Der vil blive udsendt nye invitationer til arbejdet med at udfylde 
skabelonerne. 
 
 

9. Evaluering i det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2021 
Det blev oplyst, at der kommer en evaluering af det lokale uddannelsesudvalgs funktion i 
efteråret. 

 
 

10. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 
Sanne orienterede om genåbningen af skolen, hvor der vil være fokus på elevernes triv-
sel. 
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11. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
Det blev nævnt, at skolen bør se på antallet af klik, der skal til, for at kunne tilmelde sig 
den pædagogiske assistentuddannelse. Det opfordres til, at det bliver gjort enklere. 

 
 

12. Eventuelt 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 
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