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Kommissorium for strategisk chefforum 
 

Formål 

Strategiske drøftelser med henblik på at samarbejde om at skabe sammenhæng mellem nationale uddannelsespolitiske 
strategier, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU FVH) og samarbejdende kommuner og regioner. 

Strategiske drøftelser med henblik på igangsættelse af fælles tiltag i forhold til dimensionering, fastholdelse og varig 
beskæftigelse. 

 

Opgaver 

Strategisk chefforum drøfter uddannelsespolitik inden for erhvervsuddannelser og SOSU-uddannelser for at sætte den lokale 
uddannelsespolitiske dagsorden i forhold til undervisningsministeriets klare mål: 

1. Flere unge skal søge en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. 

2. Flere unge skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 

3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. 

 

Deltagerkreds 

SOSU FVH, direktør 

SOSU FVH, uddannelseschef 

Fredericia Kommune, chef for unge og uddannelse 

Hedensted Kommune, leder af stab og udvikling 

Horsens Kommune, ældre- og sundhedschef 

Kolding Kommune, chef for hjemmehjælp, uddannelse og demensområdet 

Vejle Kommune, seniorchef 

Region Midtjylland, sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens 

Region Midtjylland, oversygeplejerske på Regionshospitalet Horsens 

Region Syddanmark, sygeplejefaglig direktør for psykiatrien 

Region Syddanmark, chefsygeplejerske på Sygehus Lillebælt 

 

Mødefrekvens: Der afholdes to årlige møder. 

Mødested: Afholdes skiftevis mellem skolens afdelinger. 

Dagsorden:  SOSU FVH tager initiativ til møderne og er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden. 
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Referat: Der skrives referat. SOSU FVH er ansvarlig herfor. 

Kommentarer til referatet skal være skolen i hænde senest 8 dage efter udsendelse, herefter 
offentliggøres det på skolens hjemmeside. 

 

 

Godkendt af strategisk chefforum den 9. januar 2018. 

Senest revideret september 2022 
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Kommissorium for det lokale uddannelsesudvalg (LUU SOSU) 
 

Formål 

At kvalitetssikre og styrke koblingen mellem skole og oplæring til gavn for elever under uddannelsen og i deres kommende 
praksis. 

 

Opgaver 

• Følger den uddannelsespolitiske dagsorden som følger af strategiske drøftelser i strategisk chefforum 

• Følger behovet for fornyelse af undervisningsplanerne og medvirker ved eventuel revision sammen med Social- og 
Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU FVH) 

• Kan indstille valgfag 

• Rådgiver SOSU FVH i spørgsmål, der vedrører uddannelserne 

• Følger samarbejdet mellem SOSU FVH og det lokale arbejdsmarked 

• Medvirker til at kvalitetssikre uddannelserne 

• Sætter fokus på efteruddannelsernes kvalitet og evalueringsresultater, så efteruddannelsesindsatsen får effekt 

• Fremfører ønsker til nye uddannelser og særlige indsatsområder på efteruddannelsesområdet 

 

Deltagerkreds 

1 medlem med uddannelsesansvar for elever fra hver af de 5 kommuner i skolens geografi (Fredericia, Hedensted, Horsens, 
Kolding og Vejle) (alle stemmeberettigede) 

3 medlemmer med uddannelsesansvar for elever fra Region Syddanmark, hvor 1 medlem repræsenterer psykiatrien (et 
medlem fra Region Syddanmark er stemmeberettiget) 

2 medlemmer med uddannelsesansvar for elever fra Region Midtjylland, hvor 1 medlem repræsenterer psykiatrien (et 
medlem fra Region Midt er stemmeberettiget)  

7 medlemmer fra FOA med elevansvar og/eller elev- og arbejdsmarkedsansvar (alle stemmeberettigede) 

1 medlem fra strategisk chefforum 

1 uddannelseschef fra SOSU FVH – suppleret i forhold til efter- og videreuddannelsen 

1 skole- og oplæringskoordinator fra SOSU FVH 

1 repræsentant for undervisergruppen fra SOSU FVH 

1 repræsentant for eleverne fra SOSU FVH 

SOSU FVH stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget. 

I henhold til Bekendtgørelse af Lov om Erhvervsuddannelser skal arbejdsgivere og arbejdstagere være ligeligt repræsenteret 
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med tilknytning til det geografiske område, som skolens uddannelser dækker. 

 

Mødefrekvens: Udvalget aftaler hvert år antallet af møder og disses varighed. 

 SOSU FVH tager initiativ til møderne i samarbejde med udvalgets formand. 

Mødested: Møderne afholdes skiftevis mellem skolens afdelinger. 

Dagsorden:  SOSU FVH tager initiativ til møderne og er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden i samarbejde 
med udvalgets formand. 

Dagsordener offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Referat: Der skrives referat. SOSU FVH er ansvarlig herfor. 

Kommentarer til referatet skal være skolen i hænde senest 8 dage efter udsendelse, herefter 
offentliggøres det på skolens hjemmeside. 

 

 

Godkendt af LUU SOSU den 4. december 2017. 

Senest revideret juni 2022 
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Kommissorium for lokale samarbejdsgrupper under LUU SOSU 
 

Formål 

Lokalt at kvalitetssikre og styrke koblingen mellem skole og oplæring inden for SOSU-uddannelserne. 

Lokalt at sikre, at Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU FVH) såvel som oplæringsstedet gennemfører 
uddannelserne i henhold til love og retningslinjer etc. inden for SOSU-uddannelserne. 

At samarbejde lokalt om EUD og EUX inden for SOSU-uddannelserne. 

 

Opgaver 

• At udmønte og implementere tiltag besluttet i LUU 

• At iværksætte lokale udviklingsaktiviteter 

 

Organisering 

De lokale samarbejdsgrupper er nedsat under LUU SOSU og refererer til LUU SOSU. 

LUU SOSU kan bringe opgaver videre til de lokale samarbejdsgrupper, som LUU SOSU ønsker udmøntet og implementeret i 
de lokale samarbejdsgrupper. 

De lokale samarbejdsgrupper kan iværksætte lokale projekter og tiltag jævnfør opgaveindhold. 

De lokale samarbejdsgrupper kan ændre indhold eller lave tilføjelser til tiltag, der allerede er implementeret.  

De lokale samarbejdsgrupper kan bringe sager af principiel karakter til drøftelse på LUU SOSU. 

Der kan under de lokale samarbejdsgrupper nedsættes ad hoc arbejdsgrupper. 

 

Deltagerkreds 

1 medlem fra hver kommune på uddannelseskonsulent-/uddannelsesansvarligniveau 

1 medlem fra hver region inden for somatikken på uddannelseskonsulent-/uddannelsesansvarligniveau 

1 medlem fra hver region inden for psykiatrien på uddannelseskonsulent-/uddannelsesansvarligniveau 

Flere personer fra samme kommune eller region kan deltage efter aftale med gruppen 

1 afdelingsleder fra SOSU FVH 

1 skole- og oplæringskoordinator fra SOSU FVH 

1 uddannelsesvejleder fra SOSU FVH 

Diverse relevante funktionsholdere 
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Uddannelsesleder for efter- og videreuddannelse kan inviteres ad hoc 

Øvrige deltagere kan inviteres ad hoc 

  

Mødefrekvens: 4 møder årligt af 2 timers varighed – så vidt muligt i sammenhæng med møder i LUU SOSU. 
Mødefrekvens planlægges for ét år ad gangen. 

Mødested: Møderne afholdes på 3 af skolens 4 afdelinger: 

På afdelingen i Fredericia deltager Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Region Syddanmark 
somatik og Region Syddanmark psykiatri. 

På afdelingen i Vejle deltager Vejle Kommune, Region Syddanmark somatik og Region Syddanmark 
psykiatri. Da Region Syddanmark deltager både i Fredericia og i Vejle, kan møderne holdes som 
fællesmøder for de to afdelinger. 

På afdelingen i Horsens deltager Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Region Midtjylland 
somatik og Region Midtjylland psykiatri. 

Dagsorden: SOSU FVH tager initiativ til møderne og er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden. 

 Dagsordenspunkter fremsendes til gruppens sekretær 10 dage før møder. 

 Dagsorden udsendes til gruppens deltagere 7 dage før møder. Der anvendes skabelon til 
udarbejdelse af dagsorden. 

Referat: Der skrives referat. SOSU FVH er ansvarlig herfor. 

 Kommentarer til referatet skal være skolen i hænde senest 14 dage efter udsendelse. 

 

 

Godkendt af LUU SOSU d. xxx. 

Senest revideret juni 2022 
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Kommissorium for ad hoc arbejdsgrupper 
 

Formål 

LUU SOSU kan efter behov nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som har til formål at udvikle og følge op på initiativer under 
LUU SOSU. 

 

Organisering 

Ad hoc arbejdsgrupperne refererer til LUU SOSU. 

 

Deltagerkreds 

LUU SOSU kan udpege medlemmer af LUU SOSU, repræsentanter fra praksis og/eller fra Social- og Sundhedsskolen 
Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU FVH) til at deltage i ad hoc arbejdsgrupperne. 

 

Mødefrekvens: Det aftales i den pågældende arbejdsgruppe samt, hvem der tager initiativ til møderne. 

Mødested: Det aftales i den pågældende arbejdsgruppe. 

Dagsorden:  Det aftales i den pågældende arbejdsgruppe, hvem der er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden. 

Referat: Det aftales i den pågældende arbejdsgruppe, hvem der er ansvarlig for udarbejdelse af referat. 

 

 

Godkendt af LUU SOSU d. xxx. 

Senest revideret juni 2022 

 


