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Møde LUU SOSU  
Dato: 14. marts 2018. Kl. 12:00 – 15:00 
Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia – lokale 115/116 
 
 
Mødedeltagere: Birgitte Rud, Dorte Jørgensen, Gitta Kørchen, Grethe Buch, Hanne Christensen, 
Hanne Suhr, Hanne Runge Graversen (suppleant for Lotte Aarø), Jane Boysen, Kirsten Fejrskov, Lars 
Hemrich, Lisbet Sørensen, Manja Bjerring Rothenberg, Marianne Jakobsen, Marianne Wolf, Pia Ranck, 
Rikke Fisker Christensen, Sidse Petersen og Susanne Foldager 
 
Øvrige deltagere: Vicky Asmussen (pkt. 3) og Stinne Høy Sørensen (pkt. 8) 
 
Afbud: Lotte Aarø, Lone Rasmussen, Helle Brinch Nielsen og Jens Erik Spedtsberg 
 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse og prioritering af dagsorden  
 
Deltagerne præsenterede sig, da det er første møde for det nye LUU.  
 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.  
 
Pkt. 2 Konstituering af LUU SOSU 

 Valg af formand  

 Valg af næstformand 

 Godkendelse af forretningsorden 
 
Birgitte Rud vælges som formand.  
Hanne Suhr vælges som næstformand. 
 
Det rettes i forretningsordenen, at FOA har 7 repræsentanter. Herefter godkendes forretningsordenen, 
som lægges på skolens hjemmeside under ”LUU”.  
 
Det besluttes, at der laves en skabelon for opbygning af dagsordenspunkter, som udsendes med 
referatet. 
Deadline for indsendelse af dagsordenspunkter er 10 dage før mødet. Dagsorden udsendes 8 dage før 
mødet.  
 
Pkt. 3 LUU’s rolle i skolens samarbejdsstruktur v. Grethe Buch og Vicky Asmussen 

 Herunder nedsættelse af arbejdsgrupper 
 
På møde i LUU SOSU d. 4. december 2017 blev kommissoriet for LUU godkendt i forbindelse med ny 
opbygning af samarbejdsstrukturen mellem skolen og ansættende myndigheder.  
 
LUU har i forgående periode nedsat en arbejdsgruppe mellem praksis og skole ”udviklings- og 
implementeringsgruppen”, som har til formål at arbejde med udvikling af de nye SOSU-uddannelser 
2017 med fokus på: Optagelse, dimensionering, turnusplaner (indhold i skole- og praktikperioder), 
lovtolkning samt pædagogik i forhold til skole-praktik samarbejdet.  
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Skolen indstiller til LUU, at der fremadrettet nedsættes to faste udvalg under LUU.  
1. Implementeringsgruppen (sammenlægning af udviklings- og implementeringsgruppen og 
planlæggende niveau). 
2. lokale implementeringsgrupper  
 
LUU giver opbakning til nedsættelse af udvalgene med nedenstående kommentarer til udvalgenes 
kommissorier. 
 
Det indføres i kommissorierne, at udvalgene refererer til LUU samt en præcisering af, hvordan 
opgaverne går på tværs samt hvornår der træffes beslutninger i henholdsvis LUU og udvalgene. 
 
Det indføres i kommissoriet for implementeringsgruppen, hvornår der skal sendes dagsordenspunkter 
ind. Skabelonen for udarbejdelse af dagsordenspunkter til LUU anvendes også i 
implementeringsgruppen. 
Deltagergruppen udvides, så Region Midt og Region Syddanmark kan have repræsentation fra både 
somatik og psykiatri. 
Det tydeliggøres i kommissoriet, at der kan nedsættes ad hoc arbejdsgrupper. 
Det tilføjes, at efter- og videreuddannelse kan inviteres, hvor det er relevant. 
 
Arbejdsgiverne melder deltagere til implementeringsgruppen til Vicky Asmussen senest d.28. marts på 
mail: vea@sosufvh.dk   
 
Kommissorium til lokale implementeringsgrupper er en formalisering af allerede eksisterende møder. 
Det indføjes i kommissoriet, at det omhandler både SSH- og SSA-uddannelsen.  
Skabelonen for udarbejdelse af dagsordenspunkter til LUU anvendes også i de lokale 
implementeringsgrupper. 
Det indføjes, at punkter omhandlende EUX er for alle ansættende myndigheder.  
 
Kommissorierne tilrettes og sendes til endelig godkendelse.  
 
Med baggrund i nedsættelse af implementeringsgruppen foreslår skolen, at der afholdes et 
opstartsseminar 12-12  

 Ekstern konference: Pris ca. 2000 kr. 

 Indhold: Opstart af samarbejde, fastholdelsestiltag og tværsektorielt samarbejde i SSA-
uddannelsen 

 Tidspunkt: Maj 2018 

 Planlægning: Fælles arbejdsgruppe på tværs af skole og praksis 
 
Der er generel opbakning til, at der afholdes et seminar. Det besluttes, at der planlægges med 
afholdelse i slutningen af maj 2018. Skolen udsender en doodle for at fastlægge dato. 
På møde i implementeringsgruppen d. 16. april aftales den videre planlægning af seminaret. 
       
Pkt. 4 Orientering om varsling af strejke for skolens undervisere samt første drøftelse af mulige løsninger 
v. Grethe Buch  
 
Skolen har modtaget strejkevarsel for undervisere på skolen med virkning fra den 4. april. Det vides endnu ikke, 
hvilke medarbejdere der kan blive ramt af en lockout. Skolens ledelse er i færd med at etablere et beredskab 
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med henblik på iværksættelse af nødplaner for undervisning af elever og kursister i den udstrækning, det er 
muligt.  
 
Skolen vil prioritere, at eleverne på alle de afsluttende skoleperioder på hovedforløbet får undervisning, 
vejledning og afsluttende prøve. Hvis dette ikke er muligt, kan der blive behov for 
uddannelsesforlængelse. 
 
For de øvrige hold er skolens plan – med de erfaringer, der blev gjort ved sidste lockout – at der 
planlægges med virksomhedsforlagt undervisning (VFU) de første 14 dage, hvor eleverne arbejder med 
mål fra skolen, eleverne skal ikke undervises. Alternativet er reel praktik, hvor skole- og praktikperioder 
omlægges, og hvor turnusplaner skal ændres. VFU vurderes til at være den mindst mulige indgriben i 
elevens uddannelsesforløb, og det er dette som under sidste lockout blev anbefalet fra KL og 
Moderniseringsstyrelsen. 
Efter 14 dage skal det vurderes, om det er forsvarligt med yderligere VFU, da kan reel praktik komme i 
betragtning og dermed omlægning af turnusplaner.    
Erfaringerne fra sidste lockout er, at det er bedst for elev og praktiksted, at eleverne kommer i VFU på 
deres kommende praktiksted. 
 
LLU tilslutter sig skolens plan med VFU, dog føler Horsens kommune sig ikke overbevist om, at VFU er 
det rette valg for eleverne.  

 
Det påpeges fra praksis, at det er vigtigt, at VFU-opgaverne ikke fordrer møde med en borger.   
 
FOA opfordrer til samarbejde mellem den lokale FOA-afdeling og de enkelte kommuner/regioner i 
tilfælde af strejke eller lockout. 
 
I forhold til mistet undervisning vurderes det efterfølgende, om der er væsentlige områder som skal 
flyttes til kommende skoleperioder. 
 
Undervisningen på grundforløbet prioriteres i så høj grad som muligt ud fra de undervisere, som stadig 
er på arbejde. Dette under hensyn til at underviserne ikke må tage strejkeramt arbejde.  

 
På efter- og videreuddannelsesområdet er det ikke muligt at gennemføre undervisning under strejke.  
 
Et enigt LUU aftaler, at der i det øjeblik en strejke eller lockout bliver en realitet, indkaldes til et 
ekstraordinært LUU møde, hvor der aftales plan for de enkelte hold. 
 
Pkt. 5 Fastholdelse af elever v. Hanne Christensen 
 
Fastholdelse af vores elever har kontinuerligt høj prioritet. 
Der er gennem tiden i samarbejdet mellem ansættende myndigheder og SOSU-skolen arbejdet med 
elevtilstedeværelse, fravær/nærvær, fravær og sygdom. Alt sammen er et udtryk for, at vi gerne vil 
vores elever, og at vi oplever, at det kan være forskelligt, hvor meget vores elever er fysisk tilstede på 
skolen og i praktikken. 
I praktikkerne arbejder eleverne efter aftale under de personalepolitiske regelsæt, der er gældende på 
afdelingen, hvor de er i praktik – med en melding efterfølgende til ansættende myndighed. 
Der opleves fra ansættende myndigheder et behov for at have en fornemmelse af / et overblik over / et 
indblik i / styr på, hvor meget eleven er tilstede i skoleperioderne – dels af hensyn til planlægningen af 
deres praktikforløb og dels af ansættelsesmæssige hensyn. 
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Tidligere har man forsøgt at udarbejde et materiale, der kunne understøtte også denne del i elevens 
læring uden helt at nå i mål.  
 
Kommunerne foreslår, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et fælles aftalesæt for, hvornår 
skolen reagerer på elevfravær og hvornår ansættende myndighed orienteres og inddrages. 
 
Jf. aftale på LUU-møde d. 4. december 2017, skal det besluttes, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, 
som skal arbejde med udvikling af en ensartet håndtering af fravær i praktikperioderne. 
 
Skolen har ansvaret for eleverne, når de er på skole. Derfor har skolen tilstedeværelsesprocedurer, hvor 
det fremgår, hvordan kontaktlærer skal reagere på fravær i samarbejde med uddannelsesvejleder. Hvis 
eleverne har mere end 12 moduler (timer) fravær, bliver der lavet en handleplan. Fortsætter fraværet 
kan det medføre en helhedsevaluering. Proceduren medsendes referatet.   
 
Der spørges til, om der kan laves en procedure, hvor ansættende myndighed informeres, når der har 
været samtale med eleven efter de 12 moduler. Samtidig kan det indarbejdes, hvordan praksis giver 
besked til skolen, hvis der har været samtaler i løbet af praktikperioderne.   
Eller det kan overvejes, om der kan laves en fælles handleplan, som er ens mellem ansættende 
myndigheder.  
 
LUU beslutter, at der ikke arbejdes videre med ensartet håndtering af fravær i praktikperioderne.  
 
Skolen arbejder med, hvordan besked til ansættende kan indarbejdes i skolens 
tilstedeværelsesprocedurer. Dette drøftes videre i implementeringsgruppen sammen med drøftelse af 
fælles handleplaner.   
 
Pkt. 6 Tilbud om skolehjem til elever v. Marianne Jakobsen 
 
Da det opleves meget udfordrende for nogle af vores elever, at skolen grundet frafaldet på holdene, ser 
sig nødsaget til at flytte, oprettede hold til andre matrikler, ønskes der en drøftelse af muligheden for, at 
kunne tilbyde skolehjem til vores elever. Dette også set i det perspektiv at vores elever i fremtiden må 
forventes at blive yngre, samt at vi har stort fokus på fastholdelse på uddannelserne. 
 
Punktet udskydes til næste møde.  
 
Pkt. 7 Fastlæggelse af LUP’er v. Rikke Fisker Christensen 
 
Med baggrund i ny EUD-bekendtgørelse samt øvrige justeringer af uddannelsesforløbene er der 
udarbejdet nye LUP’er for 2018: 

 GF2 SSH, SSA og SSA EUX  
o Opdatering af bekendtgørelseshenvisninger 
o Læringsaktiviteter i undervisningstemaer s. 8-12 
o Indførelse af beskrivelse af elevtid på EUX s. 14 
o Nye væsentlige mål for prøven i engelsk s. 17-18 
o Opdateret beskrivelse af grundforløbsprøven s. 20-21 

 SSH  
o Opdatering af bekendtgørelseshenvisninger 
o Læringsaktiviteter i skoleperioderne s. 10-15 
o Nye væsentlige mål for prøven i engelsk s. 16-17 
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 SSA EUD  
o Opdatering af bekendtgørelseshenvisninger 
o Læringsaktiviteter i skoleperioderne s. 15-24 
o Nye væsentlige mål for prøven i engelsk s. 27-28 

 
På mødet blev der besvaret yderligere opklarende spørgsmål. Jf. pkt. 8 i referatet laves en rettelse 
omkring placering af udlandspraktik for SSA i 2018. 
  
LUU fastlægger LUP’erne. 

 
Pkt. 8 Praktik i udlandet  

 Orientering om SSH-praktik i udlandet for særligt udvalgte elever v. Dorte Jørgensen  
 
Skolen og praksis i Region Syd har besluttet at afprøve model for praktik i udlandet for SSH-
elever. Der afprøves på holdene SSH 1802 og SSH 1808, hvorefter skole og praksis i Region Syd 
evaluerer forløbet, og beslutter fremadrettet procedure for praktik i udlandet for SSH. Skolen 
udarbejder et dokument for praktik i udlandet for SSH.   
 
Forsøget vil være for nogle få særlige, udvalgte elever, hvor eleverne udvælges af skole og 
praktik med tilbud om at komme afsted. Eleverne skal afsted i slutningen af deres praktik, så de 
har bestået praktikken, inden de kommer afsted. Eleverne skal derfor arbejde med en opgave 
og ikke direkte med praktikmålene, som allerede er bestået.   
 

 Udmøntning af praktik i udlandet SSA v. Stinne Høy Sørensen 
 
Af LUP’en for SSA fremgår, ”det er muligt for social- og sundhedsassistenteleverne at tage i 
praktik i udlandet. Muligheden for praktik i udlandet er fortrinsvist i Praktik 3, og evt. i Praktik 
1B”. Dette rettes, at praktik i udlandet er muligt fra praktik 1B for 2018 hold. 
 
Der arbejdes fremadrettet på, om der kan opdyrkes psykiatripraktiksteder i udlandet, eks. kan 
det være psykiatriafsnit i forhold til demens, så eleverne kan komme afsted i praktik 2. Dette 
gives der opbakning til fra psykiatrien i Region Midt, som også kan tage imod elever i 
udlandspraktik. 
 
For holdene i 2018 besluttes det, at skolen vejleder holdene i forhold til deres muligheder for 
udlandspraktik. Der vil være mulighed for udlandspraktik fra praktik 1B med opmærksomhed 
på vilkårene for meritelever.  
 
LUU giver opbakning til, at der fra 2019 besluttes placering af udlandspraktik for de enkelte 
hold i forbindelse med den årlige tilrettelæggelse af turnusplanerne. 

 

 Mål for SSA-udlandspraktik v. Stinne Høy Sørensen 
 
Skolen har i samarbejde med praksis udvalgt praktikmål for SSA-udlandspraktik. I konsortiet 
(vores samarbejdspartnere i forhold til elevudsendelser) har man vedtaget en mindre ændring 
vedr. praktikmålene.  
 
Eleverne skal fremadrettet arbejde med praktikmål 1, 6, 8 og 10, når de er i praktik i udlandet.  
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 Modtagelse af elever, der har praktikophold i Danmark gennem konsortiet v. Stinne Høy 
Sørensen 
 
Skolen ønsker en drøftelse af en procedure, evt. fordelingsnøgle, for modtagelse af disse elever 
i praktik.   
 
Det besluttes, at skolen kommer med et forslag til en procedure, som kan drøftes på et 
kommende møde. 

 
Pkt. 9 Orientering om det praktikpladsopsøgende arbejde og årshjul for arbejdet v. Lisbet Sørensen 
 
Drøftes på næste møde. 
 
Pkt. 10 Orientering om private virksomheders PASS-godkendelse forud for udstationering af elever v. 
Lisbet Sørensen 
 
Drøftes på næste møde.  
 
Pkt. 11 Orientering om virksomhedsforlagt undervisning på SSA EUD v. Manja Bjerring Rothenberg 
 
Der er i udviklings- og implementeringsgruppen lavet et oplæg til tre dages virksomhedsforlagt 
undervisning (VFU). De tre dage ligger i relation til den somatiske praktik. I VFU arbejder eleven med mål 
fra skolen med fokus på patientens oplevelse af overgange. Der samles op på forløbet, når eleverne 
kommer tilbage på skolen.  
 
Det rettes i materialet, at eleverne får besked om mødetid senest 4 uger før start.  
 
LUU tager orienteringen til efterretning.  
 
Pkt. 12 Nyt fra EVI v. Pia Ranck 
 
AMU-aktiviteten har haft en lille stigning i 2017 og det ses også i 1. halvår 2018.  
I Trepartsaftalen har man besluttet at øge VEU-godtgørelsen til 100 % af højeste dagpengesats, svarende til 4.300 kr. 
pr. uge (860 kr. pr. dag). Gældende fra 1. januar 2018.  

 
Som motivation for at deltage i voksen- efter- og videreuddannelse er der også som en del af Trepartsaftalen, 
frigivet en pulje på 100 millioner fra 2018-2021. Arbejdsmarkedets parter kan søge puljen.  
Mere information: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/feb/180221-100-millioner-kroner-til-at-styrke-
voksen-og-efteruddannelse 

 
FOA i KBH har indbudt SOSU-skolerne til møde omkring uddannelse for ledige i starten af maj, hvor Pia deltager. 

 
Eksempler på nye aktivitet i EVI: 
I Fredericia kommune afholder vi et akademimodul i Demens for deres social- og sundhedsassistenter for første 
gang. 
I Vejle kommune er alle medarbejdere i gang med kompetenceudvikling inden for Rehabilitering og FSIII, et forløb, 
som er planlagt i et tæt samarbejde mellem parterne. I Vejle er vi også med i ansøgning til Demenspuljen. 
I Horsens er der gang i udvikling og planlægning af en kompetencepakke for deres SSH/SSA i ugerne 20-24 og et 2 
ugers forløb for kommunens ferieafløsere. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/feb/180221-100-millioner-kroner-til-at-styrke-voksen-og-efteruddannelse
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/feb/180221-100-millioner-kroner-til-at-styrke-voksen-og-efteruddannelse
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Skolen vil meget gerne have nogle input i forhold til behovet for praktikvejlederuddannelser i efteråret 2018 - så 
hurtigt som muligt. Dette meldes til Pia Ranck på mail: pir@sosufvh.dk  
 
Beskrivelse af nye AMU-uddannelser medsendes referatet.  
 
Pkt. 13 Gensidig orientering 

 Fra skolen 
Der er på skolen lavet en organisationsændring på baggrund af, at Thomas Thomsen er gået på 
pension. Det er valgt, at Thomas’ stilling ikke genbesættes. Grethe er skolens eneste 
uddannelseschef og har, udover egne opgaver, overtaget arbejdet med optag og fastholdelse 
(herunder LUU). Hanne Helleshøj overtager opgaverne med rekruttering.  
Afdelingslederfunktionerne er vedholdt, dog med en lille ændring. Pia Ranck har ansvar for før-
eud samt efter- og videreuddannelse, Dorte Gram er ansvarlig for Fredericia afdelingen, Lissy 
Bekker er ansvarlig for Kolding og Vejle. Der er ingen ændring i Horsens, det er fortsat Anne 
Bak. 
 
Skolen er blevet videnscenter for velfærdsteknologi og LUU inviteres til officiel åbning d. 12. 
april. Invitationen er udsendt på mail.   
 

 Fra strategisk chefforum 
Repræsentant ikke tilstede. 
 

 Fra ansættende myndigheder 
Ingen kommentarer.  
 

 Fra FOA 
Ingen kommentarer.  
 

 Fra eleverne 
Der udpeges elevrepræsentant af elevrådene d. 21. marts 2018 

 
Pkt. 14 Punkter til næste møde 

 Præsentation af handlingsplan for øget gennemførelse 

 Skolens regnskab 2017 

 Tilbud om skolehjem til elever 

 Modtagelse af elever, der har praktikophold i Danmark gennem konsortiet 

 Orientering om det praktikpladsopsøgende arbejde og årshjul for arbejdet 

 Orientering om private virksomheders PASS-godkendelse forud for udstationering af elever 
 
Pkt. 15 Eventuelt 
 
Ingen kommentarer.  
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