Referat fra mødet i det Lokale Uddannelsesudvalg for
arbejdsmarkedsuddannelser (LUA)

Tid:

Fredag den 6. februar kl. 10.00 - 12.00.

Sted:

Mødelokale 3, Social & SundhedsSkolen, Herning

Deltagere:

Repræsentanter fra kommuner:
Anne Marie Christensen
Merete Villsen
Repræsentant fra Hospitalsenhed Vest:
Bente Møller Pedersen
Repræsentanter fra FOA:
Kim Henriksen
supp. Susanne Andersen, FOA
Grethe Nielsen
Repræsentant fra 3F:
Mette Thordahl
Repræsentanter fra Social & SundhedsSkolen, Herning:
Britta Raaballe
Kirsten Dalsgaard
Grethe Bech

Afbud:

Kim Henriksen
Merete Villsen
Anna Marie Kristensen
Mette Thordahl

1.

Velkomst
Susanne Andersen deltog i stedet for Kim Henriksen

2.

Opfølgning af sidste møde, herunder godkendelse af referat
Referat godkendt.
Susanne Andersen overtog Kims ordførerskab

3.

Årshjul til LUA udvalgsmøde
Drøftelse: Kvalitetsmål 1 – Uddannelserne skal møde kompetencebehovene på
arbejdsmarkedet.
Kvalitetsmål 1 er fra oplæg fra EPOS udvalget der har udarbejdet ”Mål for kvalitet i
uddannelserne”. Der er i alt 7 mål og på LUA indgår drøftelserne af målene på vores møder
henover et år. På mødet d.d. tog man hul på kvalitetsmål 1.

Generelt har skolen en bred kontaktflade til forskellige typer af virksomheder/kommuner og
institutioner. Samtidig har vi et samarbejde sosu skolerne imellem både på regionalt plan og på
landsplan, hvor vi drøfter efterspørgsel og koordinere udbud af AMU uddannelse for at sikre der
er mulighed for at få kompetencer. Samarbejdet i VEU-regi med øvrige partnere sikre, at vi den
måde også tilbyder service hos arbejdsgiverne. Som eksempel nævnes samarbejdet med det
lokale VUC omkring almene fag /FVU test og ordblindeundervisning.
Skolen har haft kontakt til private firmaer, både på det pædagogiske og sosu-området. Vi
efterkommer den efterspørgsel der er og opdyrker nye kontakter.
I forhold til kompetencebehovene er vi opmærksomme på at tilrettelægge AMU uddannelser med
forskellige gennemførelsesformer og som eksempel nævne delvis fjernundervisning som det
seneste skolen er i gang med at udvikle på i.f.t. efteruddannelsesområdet.
Vi udbyder flere splitkurser, da det ser ud til at være efterspurgt.
Serviceassistentuddannelsen er ikke en uddannelse vi har på nuværende tidspunkt, men når
uddannelserne går i udbud, vil den måske blive aktuel ved en evt. godkendelse. Vi vil i hvert fald
søge godkendelse til relevante uddannelser.

Drøftelse: Estimat for AMU- aktiviteten på EPOS-området i 2016

I andet halv år af 2014 var der kun deltagere fra 3 kommuner, så derfor faldt aktiviteten voldsomt
samlet for 2014.
2015 forventes at komme op igen på ca 2012-niveau, og yderligere øgning i 2016.
Fleksible afholdelsesformer vil være med til at øge aktiviteterne på amu.
Skolen udarbejder et skriftligt forslag til EPOS om estimat for AMU aktiviteten. Da der først er
LUA møde efter deadline for indsendelse af det, vil forslaget blive sendt til alle LUA medlemmer
inden det bliver sendt til EPOS:
KL og FOA arbejder på 10 års sigt at fjerne ufaglærte grupper – alle skal fremover have
uddannelse.
4.

Positiv listen – 6 ugers tilbud til ledige v. KD
Drøftelse: uddannelsespakker
Vi har modtaget en række uddannelsespakker fra positivlisten. Skolen har inden sommerferien
udvalgt to pakker i forhold til ufaglærte
Til det pædagogiske område:
”Pædagogmedhjælper ”
Til social og sundheds område:
”Den rehabiliterende tilgang”
Disse 2 pakker udbydes inden sommerferien og andre pakker til efteråret, efter drøftelse med
FOA og Jobcentre i forhold til ledige hjælper og assistenter.

5.

Nyt fra skolen, herunder EUD reformen
Orientering og drøftelse:
Grundforløb1 og 2 – (fagretning (hovedforløbene))
Standardmerit for AMU til hovedforløb. Vi ved endnu ikke hvad der kommer af muligheder men
forventer nogle få muligheder. Vi afventer fortsat en udmelding fra central side.
Hovedforløbene bliver ikke forkortet under den nye reform – modsat hvad rygterne forudsagde.
I alt mere praktik – mere teori og flere krav til eleverne.
Meget er stadig meget uvist i forhold til det nye EUV (voksen uddannelse)
Vi har brug for ca. 500 grundforløb 2 om året og det kan blive svært

6.

Evt.
Sundhedsuddannelser på KVU (kortere videregående uddannelse) forventes startet til august
2015. Selve undervisningsmodellen er ikke fastlagt endnu.

Med venlig hilsen
Kirsten Dalsgaard
uddannelseschef

