
 

 

Møde i LUU SOSU 
Dato: Torsdag den 1. april 2022 kl. 9-13 
Sted: Horsens, lokale 1.10 
 
Mødedeltagere:  
 
Afbud:  
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden  
 
 

Pkt. 2  Uddannelse på nedsat tid  
Ansvarlig   Anne Bak Larsen 
Varighed   5 min. (kl. 9.05)  
Sagsfremstilling På seneste møde i LUU blev det aftalt, at FOA internt skulle drøfte deres 

holdning til et årligt optag på SSH på deltid (30 timer/uge). Først og 
fremmest som projekt med opstart i august 2022, hvor elever kan indgå 
særaftaler med ansættende myndighed om at få uddannelsen på deltid. 
  

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

Bilag  Beslutning 
Konklusion   

 
 

Pkt. 3 Udbredelse af præsentation af GF2 Online 
Ansvarlig for punktet Dorte Jørgensen  
Varighed for punktet 10 min. (kl. 9.10) 
Sagsfremstilling 
 

Med henblik på at rekruttere flere elever til GF2 onlineforløb ønsker 
kommunerne mere viden om det.  
Vi foreslår, at præsentationen ud over til kommunerne gives bredt f.eks. til 
jobcentre og UU-vejledere over Teams. 

Indstilling Vedtages 
Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 4 Rekruttering 
Ansvarlig  Hanne Christensen 
Varighed 1½ time (kl. 9.20) 
Sagsfremstilling 
 

De helt store brændende platforme lige nu er 
rekrutteringsudfordringer både for ansættende myndigheder og 
skolerne. 
 
Ved at berige hinanden med de initiativer og tiltag, vi hver især har 
iværksat, kan vi både blive klogere på muligheder og eventuelle 



 

 

løsninger, der virker samt få en drøftelse af hvilke initiativer, vi kan 
gøre i et samarbejde eller på anden måde være fælles om. 
 
Skole, kommune og FOA bedes hver have oplæg parate til dagen a 5-
10 minutters varighed ang. aktuelle tiltag og initiativer. 

Indstilling 1. Oplæg 
2. Drøftelse i mindre grupper 
3. Drøftelse i plenum 

Bilag  
Konklusion  

 
 

PAUSE 30 MIN. 
 
 

Pkt. 5 Fag og læring  
Ansvarlig for punktet Hanne Christensen 
Varighed for punktet 15 min. (kl. 11.20) 
Sagsfremstilling Horsens Kommune gennemfører projektet ”Fag og læring”, hvor 4 sosu-

assistenter med en praktikvejlederuddannelse mødes under ét tag med 10-12 
elever.  
Praktikvejlederne indgår hermed på fuld tid i et intensivt vejledningsforløb med 
eleverne som et led i at hjælpe, vejlede og derigennem fastholde eleverne i 
deres uddannelse. 

Indstilling Orientering 
Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 6  Fastholdelse   
Ansvarlig  Kommunerne 
Varighed   1 time (kl. 11.35) 
Sagsfremstilling Der er brug for overblik over hvilke fastholdelsestiltag vi hver især arbejder 

med. Vi foreslår, at vi beriger hinanden med initiativer og tiltag.  
 
Skole, kommune, region og FOA får max 5 min til at gennemgå, hvilke tiltag 
der lige nu er i gang mhp. en drøftelse ang. tiltag og initiativer, vi kan 
arbejde mere fælles om.  

Indstilling  Oplæg og drøftelse 
Bilag   
Konklusion    

 
 

Pkt. 7  Besvarelse af spørgeskema til FEVU 
Ansvarlig  Anne Bak Larsen 
Varighed   20 min. (kl. 12.35) 



 

 

Sagsfremstilling FEVU ønsker de lokale uddannelsesudvalgs input til aktivitetsudviklingen i 
AMU ang. behov og udvikling. 

Indstilling  Drøftelse 
Bilag  Vedhæftet 
Konklusion    

 
 

Eventuelt 


