
 

 
Udvalg: PUN 
23. juni 2022 

 

Referat fra PUN-teamsmøde den 3. juni 2022,          
kl. 12.30-13.30 

 
Deltagere 

Vinni Jakobsen, FOA (næstformand) 

Mette Luplau Gliese, Region Hovedstaden (formand) 

Bjarne Petersen, Region Nordjylland 

Per Olsen, FOA 

Dennis Vagtborg Christensen, FOA 

Ellen Kjær, FOA (suppleant) 

Torben Juul Larsen, FOA (suppleant) 

Hanne Mentz Nedergaard  (tilforordnet) 

Jette Sonny Nielsen, seniorkonsulent, SEVU 

Afbud 

Per Kjærsgaard Nielsen, FOA 

Gurli Evershed, Region Syddanmark 

Rikke Engelbrecht Andersen, Region Sjælland 

Fraværende uden afbud 

Rósa Víkingsdóttir, Danske Regioner (suppleant) 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra virtuelt møde den 4. marts 2022  

Referatet fra mødet den 4. marts 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
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3. Status på portøruddannelsen 
PUN tog orienteringen om uddannelsesstatus på SOSU-skoler til efterretning. 
 
PUN drøftede de nuværende muligheder for portørers deltagelse på et praktikvejlederkur-
sus, som det AMU forløb på 11 dage (basis), hvor der på det seneste udbudte kursus hos 
SOSU Østjylland var 4 deltagere. Der har ligeledes på SOSU Østjylland været udbudt et kor-
tere forløb med 7 deltagere. 
 
Da der mangler – og efterspørges - et decideret praktikvejlederforløb for portører, beslut-
tede PUN at udvikle et portør-praktikvejlederforløb, som er målrettet de præcise rammer 
for portører, og som bl.a. har fokus på de særlige vejledningsformer, som fx sidemandsop-
læring på portøruddannelsen.  
 
PUN nedsætter en arbejdsgruppe, som udarbejder et udkast til et praktikvejlederforløb til 
drøftelse på PUN-mødet 15. november 2022. 
 
Ellen fra FOA og Hanne fra SOSU Øst deltager i arbejdsgruppen. Der opfordres til, at næv-

nets arbejdsgiverside også deltager i arbejdsgruppen. Man bedes melde tilbage til Mette, 
hvis man ønsker at deltage i arbejdsgruppen: Mette.Luplau.Gliese@regionh.dk  

 
4. Orientering om portør-praktikvejledertemadag 12. maj 2022 

Per fortalte, at det havde været en fantastisk god dag med hele 51 tilmeldte deltagere. De 
to oplægsholdere var meget dygtige og nærværende og kendte til praktikvejledernes ar-
bejdsopgaver, og talte ”samme sprog”, som deltagerne. Dagens program var godt tilrette-
lagt med gode drøftelser. Per har modtaget gode tilbagemeldinger fra deltagerne. 
 
Ellen fortalte, at der var indkommet forslag fra nogle deltagere om: 

a. at etablere et praktikvejlederforum for udveksling af erfaringer og ideer. 
b. at aspiranter også får mulighed for at opleve Jan Bisgaards oplæg om hvordan 

praktikvejlederes funktion kan styrkes. 
c. at praktikmålene, dvs. kernen i vejledningen om, hvad aspiranterne skal lære, tyde-

liggøres i vejledningen. 

PUN takker for de gode forslag, og arbejder videre med at sammentænke forslagene med 
henblik på at styrke sammenhængen og  inddrage det i praktikvejlederkurset jf. pkt. 3 – ud-
vikling af en praktikvejlederuddannelse. Og eventuelt at lave en virtuel uddannelsesdag for 
aspiranter. 

 

mailto:Mette.Luplau.Gliese@regionh.dk
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5. Portørcensortemadag 

Censortemadagen afholdes den 13. oktober 2022. Fokus for dagen er på, hvordan man 
bedst introducerer nye censorer. Temadagen afholdes i SEVU-sekretariatet i BUEN. 
Per og sekretariatet udarbejder program for dagen. Sekretariatet faciliterer dagen. 
PUN får en tilbagemelding fra temadagen på mødet 15. november 2022. 
 

6. Portørtekst på ug.dk 
PUN præciserede, at de 4 overbygningskurser er obligatoriske for alle aspiranter, og at der 
kan vælges supplerende AMU-kurser, hvis man skal arbejde inden for det tekniske område 
eller gartnerområdet. Sekretariatet justerer teksten på PUN-hjemmesiden, så dette frem-
står tydeligt. 
 
Portørteksterne om uddannelse og jobbeskrivelse til ug.dk er med denne præcisering pa-
rate til at blive sendt til ug.dk i juni 2022.  
 

7. Henvendelse til PUN-FM vedr. retningslinjer for rækkefølgen i uddannelsesforløbet 

Som det fremgår af retningslinjerne for portøruddannelsen, så skal basisforløbet være af-
viklet før aspiranterne kan deltage på overbygningskurserne. 
 

8. Eventuelt 

Dennis nævnte, at det er positivt, at antallet af portøraspiranter er stigende i de 3 regioner, 

som uddanner portører. 

 

 

 


