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At kvalitetssikre og styrke koblingen mellem skole og praktik til gavn for elever under uddannelsen og i deres  

kommende praksis. 

De lokale undervisningsplaner (LUP’er) fastsættes af skolen i samarbejde med LUU1 

  

 

Opgaver: 

 

Følge den uddannelsespolitiske dagsorden som følger af strategiske drøftelser i strategisk chefforum.  

Følge behovet for fornyelse af undervisningsplanerne og foretage fornøden revision sammen med skolen.2 

Rådgive skolen om de overordnede beslutninger om uddannelser og efteruddannelser, der er omfattet af udvalgets 
uddannelsesområde og virksomhedsområde.3 
Rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører udvalgets område og virke for samarbejdet mellem skole og arbejdsmarked.4 

I samarbejde med skolen foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af praktikpladser.5 
Udføre de opgaver, som er overdraget fra det faglige udvalg.6 
Kvalitetssikre uddannelsernes praktikdel.7 

Kan indstille valgfag af lokal betydning for skolen.8 
 

 

Deltagerkreds:     
Pr. 1. januar 2018 består LUU af: 

1 medlem fra strategisk chefforum. 

9 medlemmer på uddannelseskonsulent-uddannelsesansvarlig og/eller lederniveau fra SOSU-skolens samarbejdende 
kommuner og regioner. 
10 medlemmer fra FOA med elevansvar og/eller elev- og arbejdsmarkedsansvar.  

1 uddannelseschef på Social- og Sundhedsskolen FVH – suppleret i forhold til efter- og videreuddannelsen. 
1 repræsentant for undervisergruppen på Social- og Sundhedsskolen FVH 

                                                           

1 BEK 4 af 03/01/2018 § 45 
2 BEK 4 af 03/01/2018 § 45, stk. 2 
3 LBK 271 af 24/03/2017 § 41 
4 Ibid 
5 BEK 4 af 03/01/2018 § 50 
6 LBK 271 af 24/03/2017 § 41, stk. 3 
7 BEK 4 af 03/01/2018 § 5, stk. 2 
8 LBK 271 af 24/03/2017 § 41, stk. 2 



 

 

1 repræsentant for eleverne på Social- og Sundhedsskolen FVH.  
Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.  

 

I henhold til Bekendtgørelse af Lov om Erhvervsuddannelser nr. 271 af 24. marts 2017 § 40, stk. 2 skal arbejdsgivere og 
arbejdstagere være ligeligt repræsenteret med tilknytning til det geografiske område, som skolens uddannelser 
dækker.  

   
 

   

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

Der er udarbejdet et årshjul for møderne i LUU. Social- og Sundhedsskolen FVH tager 
initiativ til møderne i samarbejde med udvalgets formand.   

   

   

  

Mødested:   

   

Afholdes skiftevis mellem skolens afdelinger.   

Dagsorden:   

   

   

Social- og Sundhedsskolen 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 konklusionsreferat. Social og Sundhedsskolen FVH er ansvarlig herfor.   

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

 

Udarbejdet af: 

Tage Carlsen, Hanne Gyldenløve, Hanne Helleshøj og Dorte Jørgensen. 

Godkendt af LUU SOSU den 4. december 2017. 

 


