
Møde i LUU SOSU 
Dato: Torsdag den 1. marts 2022 kl. 9-12 
Sted: Fredericia, lokale 3.07 

Mødedeltagere: 

Afbud:  

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 2 Konstituering af det lokale uddannelsesudvalg 

Ansvarlig Marianne Jakobsen 

Varighed 10 min. 

Sagsfremstilling At medlemmerne konstitueres. 

Indstilling At medlemmerne efter konstituering drøfter, om der skal laves ændringer i den 
nuværende forretningsorden. 

Bilag Forretningsorden 

Konklusion 

Pkt. 3 Status på uddannelserne 

Ansvarlig Anne Bak Larsen 

Varighed 10 min. 

Sagsfremstilling Grundforløbene: 

Hovedforløbene: 

Indstilling Orientering 

Bilag 

Konklusion 

Pkt. 4 Status på områderne: Rekruttering og efteruddannelse 

https://www.sosufvh.dk/__media_downloads/Forretningsorden%20LUU%20SOSU%20januar%202018.pdf?downloadable=0


 

 

 

Ansvarlig  
 

Anette Junker Hansen 

Varighed  
 

10 min. 

Sagsfremstilling 
 

Efteruddannelse:  
 
Rekruttering: 
 

Indstilling 
 

Orientering 

Bilag 
 

 

Konklusion 
 

 

 
 

Pkt. 5 
 

Lokale samarbejdsgrupper – revidering af kommissoriet 
 

Ansvarlig  
 

Marianne Jakobsen 

Varighed for punktet 
 

5 min. 

Sagsfremstilling 
 

 

Indstilling 
 

 

Bilag 
 

 

Konklusion 
 

 

 
 

Pkt. 6 Tilstedeværelse på hovedforløbet 
 

Ansvarlig  Anne Bak Larsen og Lisbet Sørensen 
 

Varighed  15 min. 
 

Sagsfremstilling Der er i vejledergruppen arbejdet med rettelse af beskrivelsen af 
tilstedeværelsesprocessen på hovedforløbet.  
 

Indstilling 
 

Orientering og kommentering 

Bilag 
 

Tilstedeværelsespolitik 

Konklusion 
 

 



 

 

 
 

Pkt. 7  Rekrutteringsinitiativer 
  

Ansvarlig   Hanne Christensen  
  

Varighed   20 min. 
  

Sagsfremstilling De helt store brændende platforme lige nu er rekrutteringsudfordringer 
både for ansættende myndigheder og skoler. 
Vi foreslår, at vi beriger hinanden med de initiativer og tiltag, vi hver især 
har iværksat. FOA, region, skole og kommune får 5-10 min til at gennemgå 
tiltag, der er gang i hos os selv. 
Derefter drøftes, hvilke initiativer vi kan gøre mere af fælles. 
  

Indstilling  Oplæg og drøftelse 
  

Bilag   
 

Konklusion   
 

 
10 minutters pause 

 

Pkt. 8  Uddannelse på nedsat tid 
  

Ansvarlig   Marianne Jakobsen på vegne af 5By 
  

Varighed   20 min. 
  

Sagsfremstilling Kommunerne har stort fokus på rekruttering til uddannelserne op oplever, 
at elever kan have brug for et anderledes forløb, da de har svært ved at 
tage uddannelse på fuld tid.  
Kommunerne foreslår derfor at der laves et optag årligt på SSH, hvor det 
bliver muligt at tage uddannelse på 30 timer/uge.  
Som projekt foreslås, at der oprettes mulighed for det på SSH-forløbet med 
opstart i august – at eleven følger det ordinære hold indtil praktik 2, som så 
forlænges med de uger, som den reducerede tid udgør. 
  

Indstilling At det fra optaget i august bliver muligt at tage SSH-uddannelsen på 30 
timer og at forlængelsen ligger på praktik 2. 
  

Bilag   
 

Konklusion   
 

 
 



 

 

Pkt. 9 
 

Status på arbejdsgrupper 

Ansvarlig  
 

Repræsentanter for de enkelte arbejdsgrupper  

Varighed  
 

15 min.  

Sagsfremstilling 
 

Arbejdsgrupperne giver en kort status på, hvor langt i arbejdet, grupperne 
er og hvordan det går.  

- Sammenhængende forløb 
- Refleksionsmodel 
- Læringpraktik (psykiatri) 
- To-sprogede 
- Terminologi 

 

Indstilling 
 

Orientering 

Bilag 
 

 

Konklusion 
 

 

 
 

Pkt. 10 Gensidig orientering 
 Fra skolen: 
  
 Fra praksis: 
 Horsens Friplejehjem (Hanne Christensen og Lisbet Sørensen) 
 

  
 
Eventuelt 

Pkt. 11 
 

Oplæg fra FEVU (online)  
 

Ansvarlig  
 

Anne Bak Larsen og Marianne Jakobsen 

Varighed  
 

45 minutter (11.15-12.00) 

Sagsfremstilling 
 

Online oplæg fra FEVU vedr. det lokale uddannelsesudvalgs funktion.  
Overvej gerne om der er emner eller andet, som fylder i LUU, og som FEVU 
kan sætte fokus på eller på anden måde hjælpe os til at blive klogere på LUUs 
funktion.  

Indstilling 
 

 

Bilag 
 

 

Konklusion 
 

 


