
 

 

Møde i LUU SOSU 
Dato: Onsdag den 7. september 2022  
Sted: Fredericia, lokale 3.07 
 
Mødedeltagere: Anette Risum-Hansen, Dorte Jørgensen, Marianne Jakobsen (mødeleder), Pernille 
Kudsk Schmidt, Senada Dzafic, Charlotte Gjørup, Anita Thisgaard, Jeanett Marschall, Susanne Foldager, 
Trine Kvist-Hoffman (9-11), Connie Jørgensen, Gitta Kørchen, Heidi Guldhammer, Rikke Cnota, Simone 
Rasmussen, Anne Bak Larsen, Anette Junker Hansen, Lisbet Sørensen 
 
Afbud: Dorde Andreasen, Kim Christensen Eskesen, Stinne D. Olivarius 
 
Velkommen til ny LUU deltager, Connie Jørgensen  
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden  
 
 

Pkt. 2  Status på uddannelserne 
Ansvarlig   Anne Bak Larsen 
Varighed   15 min. 
Sagsfremstilling Grundforløbene: 

 
Hovedforløbene: 
 

Indstilling Orientering 
Bilag   
Konklusion   

 
 

Pkt. 3 Status for rekruttering og efteruddannelse 
Ansvarlig for punktet Anette Junker Hansen 
Varighed for punktet 15 min. 
Sagsfremstilling 
 

Rekruttering: 
 
Efteruddannelse:  
 

Indstilling Orientering 
Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 4 Forenkling af lokal undervisningsplan (LUP) 
Ansvarlig  Anne Bak Larsen 
Varighed 10 min. 
Sagsfremstilling Som tidligere orienteret, har ministeriet i 2021 udmeldt, at der skulle 

ske en forenkling af LUPerne. De nye krav har medført nogle 
ændringer. 
 



 

 

Indstilling Orientering 
 

Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 5 Skole- og oplæringsplaner 2024 
Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen 
Varighed for punktet 10 min. 
Sagsfremstilling 
 

Gennemgang af skole- og oplæringsplaner for 2024 

Indstilling Orientering 
Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 6  Fastholdelsesstrategi 
Ansvarlig  Marianne Jakobsen 
Varighed   15 min. 
Sagsfremstilling På sidste møde havde vi fastholdelse på som emne, kan vi sammen 

lave en strategi som vi samlet kan arbejde med.  KL har udgivet 
rapporten Alle unge skal lykkede- er der her nogle emner vi tænker 
kunne give mening.  
 

Indstilling  At det drøftes hvordan vores strategi for at arbejde med fastholdelse 
skal se ud i fremtiden –  
At vi sammen finder overskrifterne og at der herefter nedsættes 
arbejdsgrupper som udarbejder handlingstiltag.  
 

Bilag  Alle unge skal lykkes - gentænk vejen til uddannelse og job (kl.dk) 
Konklusion    

 
 

Pkt. 7  Styrket fællesskabsfølelse i oplæringsperioder 
Ansvarlig  Marianne Jakobsen 
Varighed   15 min. 
Sagsfremstilling Hvordan kan vi i fællesskab hjælpe eleverne med at få styrket 

fællesskabsfølelsen i oplæringsperioderne?  
Indstilling  Drøftelse 
Bilag   
Konklusion    

 
 

Pkt. 8 Tematisering af oplæringsmål 
Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen 
Varighed for punktet 10 min. 
Sagsfremstilling Det er svært for eleverne at forholde sig til de mange oplæringsmål.  

https://www.kl.dk/media/49924/alle-unge-skal-lykkes-gentaenk-vejen-til-uddannelse-og-job.pdf


 

 

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

Indstilling Drøftelse  
Bilag  
Konklusion  

 
PAUSE 15 MIN. 

 
Pkt. 9 SKILLS 
Ansvarlig  Marianne Jakobsen 
Varighed 15 min. 
Sagsfremstilling SKILLS er en god mulighed for at vise faget frem og få den gode 

historie om Velfærdsuddannelserne fortalt.  
 

Indstilling At det afdækkes hvordan vi løser opgaven i dag. Hvad gøres der fra 
skolens side- hvad gør arbejdsgiver? Hvordan vi som arbejdsgivere kan 
kommer mere med i opgaven? 
 

Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 10 Kan vi vise ”den almindelige dansker”, hvad SOSU-faget indeholder? 
Ansvarlig  Marianne Jakobsen 
Varighed 15 min. 
Sagsfremstilling På fx tv2.dk kan man af og til tage forskellige tests, som eksempelvis 

indfødsretsprøven. Der er en oplevelse af, at mange mennesker ikke 
har indsigt i, hvad det er man skal kunne som SSA eller SSH-
medarbejder. Kan vi lave en lignende test ift. hvad det vil sige at gå på 
SOSU-uddannelserne? 
 

Indstilling At det drøftes, om en test er relevant og i givet fald, hvem der skal lave den, 
hvad indholdet kan være og hvor den skal kunne findes. 

Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 11  Registrering af elever, der vurderes til at være frafaldstruet, på 
lærepladsen.dk 

Ansvarlig  Anne Bak Larsen 
Varighed   15 min. 
Sagsfremstilling Med formålet at styrke samarbejdet ml. erhvervsuddannelser og UU-

vejledningen opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet alle 
kommuner til så vidt muligt og i samarbejde med skolerne at anvende 
registreringsværktøjet på lærepladsen.dk til at registrere elever, som 
ansættende myndighed vurderer til at være frafaldstruet. Endvidere 



 

 

opfordres til, at der i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) aftales, 
hvordan skole og oplærings-virksomhed følger op på elevers 
frafaldsrisiko. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og 
Styrelsen for It og Læring (STIL) har i fællesskab udarbejdet en 
vejledning til registrering af frafaldsrisiko for at understøtte 
anvendelsen lokalt.   
 

Indstilling  Orientering og drøftelse 
Bilag  Vedlagt med link til webinar tilmelding 
Konklusion    

 
 

Pkt. 12 EUV1 på SSH-uddannelsen 
Ansvarlig  Anne Bak Larsen 
Varighed 15 min. 
Sagsfremstilling Hedensted Kommune ansætter EUV1-elever på SSH-uddannelsen. 
Indstilling Drøftelse om flere kommuner påtænker at gøre det samme.  
Bilag  
Konklusion  

 
 

Pkt. 13  Ny terminologi 
Ansvarlig  Dorte Jørgensen 
Varighed   5 min. 
Sagsfremstilling  
Indstilling  Orientering 
Bilag   
Konklusion    

 
 

Pkt. 14 Status på arbejdsgrupper 
Ansvarlig  Anne Bak Larsen og tovholdere for de enkelte arbejdsgrupper 
Varighed   15 min. 
Sagsfremstilling Skolen har udarbejdet en dynamisk oversigt over arbejdsgrupper nedsat af 

LUU.  
Indstilling  Vi gennemgår oversigten mhp. at den er opdateret med aktive 

arbejdsgrupper, periode og formål. 
Tovholderne for arbejdsgrupperne giver en kort status, hvis der er nyt siden 
sidst. 

Bilag  Vedlagt 
Konklusion    

 
 

Pkt. 15 Evaluering af læringspraktikken 
Ansvarlig  Anne Bak Larsen 
Varighed 5 min. 
Sagsfremstilling  



 

 

Indstilling Orientering 
Bilag  
Konklusion  

 
 
 
 
 

Gensidig orientering 
Skolen: 
 
Arbejdsgiver: 
 
Arbejdstager: 
 
  
Eventuelt 


