
 

 

Møde i LUU SOSU 
Dato: Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9-12 
Sted: Vejle, lokale 2.01 
 
Mødedeltagere: Anette Risum-Hansen, Dorte Jørgensen, Marianne Jakobsen (mødeleder), Pernille 
Kudsk Schmidt, Senada Dzafic, Charlotte Gjørup (online), Anita Thisgaard, Jeanett Marschall, Lilian 
Abrahamsen, Susanne Foldager, Trine Kvist-Hoffman, Dorde Andreasen, Gitta Kørchen, Heidi 
Guldhammer, Lone Rasmussen, Kim Christensen Eskesen, Simone Rasmussen, Rikke Cnota, Anne Bak 
Larsen, Anette Junker Hansen, Lisbet Sørensen 
 
Afbud:  
 
Velkommen til nye LUU deltagere, Pernille Kudsk Schmidt og Charlotte Gjørup. 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden  
 
 

Pkt. 2  Status på uddannelserne 
Ansvarlig   Anne Bak Larsen 
Varighed   10 min. 
Sagsfremstilling Grundforløbene: 

 
Hovedforløbene: 
 

Indstilling Orientering 
Bilag   
Konklusion   

 
 

Pkt. 3 Status på området: Rekruttering og efteruddannelse 
Ansvarlig for punktet Anette Junker Hansen 
Varighed for punktet 10 min. 
Sagsfremstilling 
 

Rekruttering: 
 
 
Efteruddannelse:  
 
 

Indstilling Orientering 
Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde 
Ansvarlig for punktet Lisbet Sørensen 
Varighed for punktet 5 min. 



 

 

Sagsfremstilling 
 

Revidering af samarbejdet mellem skolen og praksis om organiseringen af det 
praktikpladsopsøgende arbejde. 
At der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentant fra skolen, 
praksis og FOA. Forventningen er afholdelse af et enkelt møde i 
arbejdsgruppen, hvorefter revideringen kommer til godkendelse i 
LUU. 
 

Indstilling Beslutning 
Bilag Vedlagt 
Konklusion  

 
 

Pkt. 4 Rekruttering fra grundskolen 
Ansvarlig  Marianne Jakobsen 
Varighed   10 min. 
Sagsfremstilling På det seneste, er det i flere fora blevet nævnt, at lærere i 

grundskolen/UU-vejledere fraråder grundskoleelever at søge ind på 
SOSU-området, da de oplever de unge for umodne.  
Hvordan er grundskolelærerne/UU-vejlederne klædt på til opgaven? 
 

Indstilling  At det undersøges, hvordan Danske SOSU-skoler ser, vi får klædt lærerne i 
grundskolen/UU-vejlederne på til, hvad der kræves af eleverne og hvilke 
støttemuligheder, der er for en ung elev. 

Bilag   
Konklusion    

 
 

Pkt. 5 Tematisering af praktikmål 
Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen 
Varighed for punktet 10 min. 
Sagsfremstilling Det er svært for eleverne at forholde sig til de mange praktikmål.  

Vi har tidligere arbejdet med tematisering og idet, der også er 
kommet nye/reviderede praktikmål, er det oplagt at se på det igen - 
evt. nedsættelse af arbejdsgruppe. 

Indstilling Drøftelse  
Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 6  Uddannelse på nedsat tid 
Ansvarlig  Marianne Jakobsen 
Varighed   10 minutter 
Sagsfremstilling Som drøftet på de to seneste møder har arbejdsgiverne ønsket at kunne 

tilrettelægge individuelle forløb til særligt udfordrede elever på nedsat 
timetal i praktikperioderne og efterfølgende forlængelse, så eleven opnår 
det antal timer, uddannelsen er planlagt til. Skoleforløb er på fuld tid. 
Iflg. arbejdsgiverne handler det årligt om ca. 2-3 elever pr. afdeling på hvert 
optag.  



 

 

FOA har ønsket at undersøge muligheden for uddannelse på nedsat tid i 
regionen mhp. at kunne træffe afgørelse på et ordentligt grundlag.  
 

Indstilling  Beslutning 
Bilag   
Konklusion    

 
 

Pkt. 7  Refleksionsmodel 
Ansvarlig  Lisbet Sørensen 
Varighed   15 min. 
Sagsfremstilling Der er under LUU nedsat en arbejdsgruppe, hvis medlemmer er 

Anette Risum-Hansen (Hedensted), Susanne Mass (Psykiatrien), Karina 
Hansen (Horsens), Trine Kvist (skolen/Region Midt), Camilla Lawaetz 
(Vejle) og Lisbet Sørensen (skolen). 
Arbejdsgruppens opgave var at revidere refleksionsmodellen. Arbejdet er 
nu færdigt, og gruppen har arbejdet meget ud fra de udsagn, der er 
fremkommet på de pædagogiske netværksmøder, samt fra underviserne. 
Refleksionsmodellen har været afprøvet i praksis, inden den forelægges på 
LUU. 

Indstilling  Fremlægges for LUU, med henblik på kommentering og godkendelse 
Bilag  Eftersendes 
Konklusion    

 
 

Pkt. 8  VFU 
Ansvarlig  Anne Bak Larsen/Lisbet Sørensen 
Varighed   20 min. 
Sagsfremstilling FEVU udsendte i februar analysen, ”Anvendelse af virksomhedsforlagt 

undervisning - En analyse af omfang og erfaringer med virksomhedsforlagt 
undervisning på social- og sundhedsuddannelserne“.  
 
FEVU anbefaler, at skolerne fortsat arbejder systematisk med 
virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2. Da erfaringerne er så 
positive, som de er, i forhold til at give eleverne praksisbilleder, anbefaler 
FEVU også yderligere, at skolerne understøtter virksomhedsforlagt 
undervisning på grundforløb 1. 

Indstilling  Drøftelse af analysens resultater og afledte muligheder 
Bilag  Vedlagt  
Konklusion    

 
 

PAUSE 15 MIN. 
 
 

Pkt. 9  Fastholdelse  
Ansvarlig  5 By 
Varighed   60 min.  



 

 

Sagsfremstilling For at få et overblik over hvilke fastholdelsestiltag, der arbejdes med, 
medbringer skolen, kommunen, regionen og FOA et kort oplæg (max 5 
min.) til gennemgang af tiltag, der lige nu arbejdes med.  
 
Udgangspunktet for videndeling på området er igangsættelse af en 
drøftelse mhp. tiltag og initiativer, som vi kan samarbejde omkring. 
  

Indstilling  Oplæg og drøftelse af hvordan vi i fremtiden arbejder med fastholdelse 
Bilag   
Konklusion    

 
 

Pkt. 11 ETU og VTU 
Ansvarlig  Anne Bak Larsen 
Varighed 20 min. 
Sagsfremstilling En gennemgang af hhv. elevtrivsels- samt virksomhedstilfredsheds-

undersøgelserne for 2021. 
Fra 2022 er VTU rykket, så undersøgelsen ligger i september. 

Indstilling Orientering 
Bilag Eftersendes 
Konklusion  

 
 
 

Gensidig orientering 
Skolen: 
 
Arbejdsgiver: 
 
Arbejdstager: 
 
  
Eventuelt 


