
 

 

Møde LUU SOSU  
Dato: Tirsdag den 8. september 2020 kl.  9-12 
Sted: Microsoft Teams 
 
 
Deltagere: 
Anette Junker Hansen, Anne Bak Larsen, Dorte Jørgensen, Hanne Christensen, Helle Brinch Nielsen, Jens Erik 
Spedtsberg, Lars Hemrich, Laura Friis Jensen, Line Damholt Jørgensen, Lisbet Sørensen, Lise Lotte Svane 
Pedersen, Lone Rasmussen, Lotte Aarø, Manja Bjerring Rothenberg, Marianne Jakobsen, Marianne Wolf, 
Rikke Cnota, Sidse Petersen, Simone Rasmussen, Senada Dzafic og Susanne Foldager 
 
Afbud: 
Gitta Kørchen 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
 
Pkt. 2 Velkommen til ny repræsentant fra FOA Horsens Rikke Cnota og fra FOA Vejle Simone Rasmussen 

samt ny sekretær for udvalget Mai Ly Nguyen 
 
 
Punkter til drøftelse:  

 

Pkt. 3 Status på grundforløbs- og hovedforløbsoptag august 2020 samt opfølgning 
på dimensionering 2020  

Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen  

Varighed for punktet 20 min. 

Sagsfremstilling Skolen orienterer om status på grundforløbs- og hovedforløbsoptaget august 
2020 samt status på dimensionering 2020.  

Indstilling LUU bedes drøfte, om tallene giver anledning til iværksættelse af yderligere 
tiltag. 

Bilag Bilag 1: Status på grundforløbs- og hovedforløbsoptag august 2020 
Bilag 2: Status på dimensionering 2020   

Konklusion  

 
 

Pkt. 4 Skoletid i en coronatid – hvordan sikrer vi fastholdelsen? 

Ansvarlig for punktet Marianne Jakobsen på vegne af 5-by-gruppen 

Varighed for punktet 15 min. 

Sagsfremstilling Ansættende myndighed er optaget af, hvordan eleverne fastholdes i denne 
tid. Der er fra skolen fremsendt klare regler for, hvordan undervisningen 
afvikles, og hvornår man ikke kan møde op – meget godt og overskueligt.  
Ansættende myndighed oplever nogle elever være bekymrede – hvordan 
sikrer vi elever, som er i risikogruppen, eller som har pårørende, som er det? 
Hvordan kan der tages særhensyn? Hvem skal eleverne henvende sig til? 
En del elever var udfordret af at arbejde med online undervisning – hvad kan 
vi gøre for at undgå dette så vidt muligt- hvis smitten stiger? 



 

 

Indstilling Det indstilles, at LUU drøfter punktet. 

Bilag  

Konklusion  

 
 

Pkt. 5  Er der mulighed for, at SOSU FVH kan tilbyde online GF2?  

Ansvarlig for punktet Hanne Christensen på vegne af 5 by gruppen 

Varighed for punktet 15 min. 

Sagsfremstilling En del ældre ansøgere til SOSU-uddannelserne har udfordringer med at kunne 
klare sig økonomisk med SU på et GF2 forløb. 
De er ansat som vikarer og optjener erfaring til voksenelevløn og vil gerne 
have mulighed for at bevare deres midlertidige ansættelser samtidig med, at 
de gennemfører et GF2 forløb. 
SOSU-skolerne i hhv. Esbjerg og Aarhus tilbyder online GF2 forløb, og vi har i 
kommunerne en del elever, der har benyttet dette tilbud. 
Der er en risiko for, at disse elever på hovedforløbet vælger disse skoler, hvis 
de bor i rimelig afstand til de to byer. 
Vi oplever, at der er en stor efterspørgsel på online forløb. 
Kunne vi etablere et tilbud hos ”os”? 
Hvordan kan vi hjælpes ad med dette? 

Indstilling Det indstilles, at LUU drøfter punktet, og at LUU opfordrer skolen til at arbejde 
videre med etablering af online GF2 forløb.  

Bilag  

Konklusion  

 
 

Pkt. 6 Tilbagemelding fra elever om studie under COVID-19 samt omkring 
selvstudie 

Ansvarlig for punktet Rikke Cnota 

Varighed for punktet 20 min. 

Sagsfremstilling FOA har modtaget positive tilbagemeldinger fra elevernes oplevelse af studie 
under COVID-19. 
Det er FOA’s oplevelse, at stille elever er blomstret op, at eleverne i højere 
grad har taget ejerskab for deres læring, og at den online undervisning har 
løftet elevernes faglige niveau.  
Der er stor ros til lærerne for deres tilgængelighed og forståelse for elevernes 
udfordringer under COVID-19.  
Det er FOA’s vurdering, at mere online undervisning kunne være en god idé 
fremadrettet, også samtænkt med selvstudietimerne. 

Indstilling LUU bedes drøfte muligheden for fremadrettet mere online undervisning. 

Bilag Bilag 3: Uddybende sagsfremstilling 

Konklusion  

 
 

Pkt. 7 Præsentation af ETU-resultater 2019 (elevtrivselsundersøgelse) 

Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen 

Varighed for punktet 20 min. 

Sagsfremstilling Skolen præsenterer de seneste resultater fra ETU’en fra 2019. 



 

 

Indstilling LUU bedes drøfte, om resultaterne giver anledning til iværksættelse af tiltag. 

Bilag Bilag 4: Den obligatoriske ETU 2019 

Konklusion  

 
 

Pkt. 8 Forespørgsel til LUU SOSU fra FEVU 

Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen 

Varighed for punktet 15 min. 

Sagsfremstilling Fællesudvalget for erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har i deres 
nyhedsbrev af den 2. september 2020 sendt en forespørgsel til LUU SOSU, 
hvor de opfordrer til at indsende en kort besvarelse af følgende spørgsmål: 

• Hvilke mål i social- og sundhedsuddannelserne, vurderer I er særligt 
relevante i forhold til at arbejde med empati og tilgangen til mennesker 
og forebyggelse af en uhensigtsmæssig kultur, og hvordan arbejder I med 
dette tema på skolen og i praktikken? 

• Hvilke AMU-uddannelser for social- og sundhedsmedarbejdere vurderer I 
er særligt relevante i forhold til at understøtte arbejdspladsernes 
indsatser for at professionalisere tilgangen til mennesker og forebygge en 
uhensigtsmæssig kultur? 

• Er det de lokale uddannelsesudvalgs opfattelse, at der er behov for nye 
centrale tiltag i denne sammenhæng? 

Indstilling LUU bedes drøfte ovenstående spørgsmål, idet spørgeskemaet fra FEVU skal 
besvares senest den 9. oktober 2020. 

Bilag  

Konklusion  

 
 

Punkter til orientering:  
 

Pkt. 9 Orientering om projekt Karakterdannelse i EUD 

Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen og Mai Ly Nguyen 

Varighed for punktet 10 min. 

Sagsfremstilling Skolen deltager i projekt Karakterdannelse i EUD med hold fra GF1 og GF2. 
Projektet er søsat af Undervisningsministeriet. 

Indstilling Skolen orienterer om projektet. 

Bilag  

Konklusion  

 
 

Pkt. 10 Orientering om skolens nye strategi  

Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen 

Varighed for punktet 10 min. 

Sagsfremstilling LUU præsenteres for skolens nye overordnede strategi. LUU bidrog ved 
seneste møde i maj 2020 med input og kommentarer til strategien.  

Indstilling Punktet er til orientering. 

Bilag Strategimappe til udlevering på mødet. 

Konklusion  



 

 

Pkt. 11 Status fra arbejdsgruppen om fastholdelse LUU 

Ansvarlig for punktet Arbejdsgruppen 

Varighed for punktet 10 min. 

Sagsfremstilling Arbejdsgruppen giver en status på arbejdet i gruppen og informere om det 
videre arbejde. 

Indstilling Punktet er til orientering. 

Bilag  

Konklusion  

 
 

Pkt. 12 Orientering om evaluering af SOSU-uddannelserne  

Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen 

Varighed for punktet 5 min. 

Sagsfremstilling Den 3. juni 2020 fremsendte PASS information til alle LUU-medlemmer om 
Evaluering af de nye SOSU-uddannelser fra 2017. Uddrag fra mailen fra PASS 
(nu FEVU): 
 
Det er afgørende for parterne bag PASS, at uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent er af høj kvalitet, og at de 
matcher behovene på arbejdsmarkedet.  
PASS igangsætter derfor nu en evaluering af social- og sundhedshjælper- og 
social- og sundhedsassistentuddannelsen.  
 
De to uddannelser blev omlagt med virkning fra januar 2017, hvor 
uddannelserne blev ændret fra at være en sammenhængende uddannelse med 
to trin til at være to selvstændige uddannelser.  
Samtidigt blev niveauet på uddannelserne højnet.  
Det var PASS’ ambition med omlægningen at skabe tydeligere profiler og sikre, 
at uddannelserne svarer til arbejdsmarkedets fremtidige behov.  
 
PASS har indgået aftale med Rambøll om at forestå evalueringen. 
PASS har nedsat en styregruppe med deltagelse af repræsentanter for Danske 
SOSU-skoler til at lede evalueringen.  
Evalueringen vil gælde begge social- og sundhedsuddannelser og formålet er 
beskrevet således: 
• At vurdere om ændringerne i uddannelserne er implementeret efter 
hensigten, om målene er nået og om struktur og indhold er hensigtsmæssig 
(med fokus på implementering og målopfyldelse) 
• At vurdere de ændrede uddannelsers match med arbejdsmarkedets behov 
• At overveje behovet for fremtidige initiativer 
 
Rambøll vil i evalueringens første fase før sommerferien gennemføre 
telefoninterviews med alle skoledirektører og partsrepræsentanter (primært 
formandskaberne) fra 10 lokale uddannelsesudvalg.  
Senere inddrages flere uddannelsesansvarlige, praktikvejledere, elever, 
undervisere mfl.  
 



 

 

PASS håber, at alle, der kontaktes, vil bidrage med synspunkter og erfaringer 
omkring uddannelsernes virke.  
 
Evalueringen forventes afsluttet sommeren 2021. 

Indstilling Til orientering  

Bilag  

Konklusion  

 
 

Pkt. 13 Orientering om DM i SKILLS 2021 i Fredericia  

Ansvarlig for punktet Anne Bak Larsen og Anette Junker Hansen 

Varighed for punktet 10 min. 

Sagsfremstilling DM i SKILLS 2021 afholdes i Fredericia. Skolen orienterer om SKILLS. 

Indstilling Til orientering  

Bilag Bilag 5: Introfolder DM i SOSU 2021 

Konklusion  

 
 

Pkt. 14 Nyt fra EVI  

Ansvarlig for punktet Anette Junker Hansen 

Varighed for punktet 10 min. 

Sagsfremstilling Skolen giver en orientering om aktiviteter under EVI. 

Indstilling Punktet er til orientering. 

Bilag  

Konklusion  

 
 

Pkt. 15 Gensidig orientering 

Ansvarlig for punktet Alle  

Varighed for punktet 10 min. 

Sagsfremstilling LUU giver hinanden en gensidig orientering: 

• Fra skolen 

• Fra ansættende myndigheder 

• Fra FOA  

• Fra eleverne 

Indstilling Punktet er til orientering. 

Bilag  

Konklusion  

 
 
Pkt. 16 Eventuelt 
 
Pkt. 17 Punkter til næste møde 

• Praktikpladsopsøgende arbejde – brainstom/erfaringsudveksling, opsøgende arbejde i forhold til 
psykiatri  


