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Møde LUU SOSU 
Dato: 17. september 2018. Kl. 9:00 – 12:00 
Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia – lokale 310 
 
 
Mødedeltagere: Birgitte Rud, Dorte Jørgensen, Grethe Buch, Helle Brinch, Jens Erik Spedtsberg, Kirsten 
Fejrskov, Lars Hemrich, Lotte Aarø, Manja Bjerring Rothenberg, Marianne Jakobsen, Pia Ranck, Rikke Fisker 
Christensen og Sidse Petersen  
 
Øvrige deltagere: Steen Kjeldsen (pkt. 2)  
 
Afbud: Hanne Christensen, Hanne Suhr, Gitta Kørchen, Jane Boysen, Lone Rasmussen, Lisbet Sørensen, 
Marianne Wolf og Susanne Foldager 
 
 
 
Pkt. 1    Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.  
 

Pkt. 2 Skolens regnskab 2017, halvårsregnskab 2018 og budget for 2018 
 

Ansvarlig for 
punktet 

Steen Kjeldsen 

Varighed for 
punktet 

45 min.  

Sagsfremstilling Skolens bestyrelse har godkendt regnskabet for 2017, halvårsregnskab 2018 
og samlet budget for 2018. Derfor præsenteres resultater og budgetter for 
LUU. 
 

Indstilling På baggrund af præsentationen bedes LUU drøfte, hvorvidt der er 
opmærksomhedspunkter i forhold til LUU’s arbejde.    
 

Bilag Ingen bilag 
 

Konklusion Regnskabet for 2017 ligger lidt over budgettet, da der var flere 
grundforløbslever end forventet. Skolen oplever dog fortsat nedgang i 
årselever i kraft af ændret dimensionering for SSH og SSA samt indførelse af 
kvote på GF2 PAU. 
 
Der forventes et lille minus på budgettet for 2018 på baggrund af fortsat lavt 
elevtal samt omprioriteringsbidrag (besparelse på 2 % årligt).  
 
Første halvår 2018 har skolen fulgt budgettet, men i efteråret 2018 har 
skolen ikke fået det forventede antal grundforløbselever, hvilket gør det 
uvist, om skolen kan nå budgettet i 2018. 
 
På baggrund af oplægget blev følgende punkter drøftet:  
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 Der skal I LUU arbejdes for at øge rekrutteringen på GF2 med 
henblik på at opfylde dimensioneringen på hovedforløbene. 

 Flere kommuner oplever, at flere voksne søger SOSU Syd eller SOSU 
Esbjerg for at kunne få et kortere GF2. Derfor opfordrer 
kommunerne skolen til at udbyde kortere GF2 evt. samlet på en af 
skolens afdelinger. Dette tager skolen med tilbage.  

Skolen spørger til, hvor mange mulige ansøgere der kan være til et 
afkortet GF2. Dette undersøges af kommunerne med henblik på 
videre drøftelse på næste møde. 

 Skolen afventer videre i forhold til regeringens forslag til ændringer 
på erhvervsuddannelserne, hvilket måske kan imødekomme nogle 
af udfordringerne.  

 Skolen beretter, at det fylder meget hos de unge elever, at de ikke 
er sikret en fuld uddannelse (GF2 + hovedforløb), når de starter på 
uddannelsen. Kommunerne tilføjer, at hvis man gennemfører GF2 
på tilfredsstillende vis, kan en elev forvente en elevplads. 

Der spørges til, hvor mange elever, der gennemfører GF2 men ikke 
får en ansættelse på hovedforløbene. Skolen kan efterfølgende 
oplyse følgende tal for GF2 1801 til et hovedforløb på 1808-
optagene.  

GF2 SSH: Af dem der gennemførte har 79% fået en 
uddannelsesaftale. 

GF2 SSA: Af dem der gennemførte har 73% fået en 
uddannelsesaftale. 

GF2 EUX: Af dem der gennemførte har 96% fået en 
uddannelsesaftale. 

 Der spørges til AUB-regler for elever, som ansættes på GF2. skolen 
supplerer, at AUB-refusionen ydes for løn udbetalt på 
undervisningsdage øvrige ansættelsesudgifter bærer ansættende 
myndighed. Dette er gældende for EUD-, EUV 2- og EUV 3-elever, 
som ifølge lovgivningen skal gennemføre GF2. AUB udbetales pr. 
uge eleven har fået undervisning.  

 
 

Pkt. 3 Opfølgning på PASS dialogmøde i juni 
 

Ansvarlig for 
punktet 

Birgitte Rud og Marianne Jakobsen 

Varighed for 
punktet 

30 min.  

Sagsfremstilling I juni deltog flere LUU-medlemmer på PASS dialogmøde i Odense, mødet 
havde fokus på følgende emner:  

 Øget rekruttering – hvordan fremmes søgningen til uddannelserne 
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 Fastholdelse – Hvordan fremmes fastholdelsen på uddannelserne 
 
Der gives en kort opsamling på mødets indhold. 
 

Indstilling Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt mødets indhold giver anledning til 
yderligere arbejde i LUU. 
 

Bilag Ingen bilag 
 

Konklusion Mødet med PASS havde fokus på rekruttering og fastholdelse. Det er 
deltagernes oplevelse, at SOSU FVH og de ansættende myndigheders tiltag i 
forhold til fastholdelse og rekruttering er på forkant i forhold til drøftelserne 
på PASS-mødet. Herunder kan mange af initiativerne fra projekt 
karrierematch forhåbentlig også imødekomme problemstillingerne. 
 
Omkring Horsens skolen arbejdes der ikke med projekt karrierematch, da 
projektet er finansieret af Region Syddanmark. Alligevel arbejder kommuner 
og region på at igangsætte flere initiativer inspireret af projektet.  
 

 
 

Pkt. 4 Medicinkompetencekort – SSA-uddannelsen 
 

Ansvarlig for 
punktet 

Manja Bjerring Rothenberg 

Varighed for 
punktet 

15 min.  

Sagsfremstilling Implementeringsgruppen har godkendt sammenskrivningen af 
medicinkompetencekortet og farmakologiopgaverne i praktikken.  
 
Medicinkompetencekortet består af en generel og en specifik del. Den 
generelle del er det reviderede medicinkompetencekort og den specifikke 
del er patient/borgernære opgaver i praksis. 
 

Indstilling Det indstilles, at LUU godkender det revideret medicinkompetencekort. 
 

Bilag Bilag 1 
 

Konklusion Efter anbefalinger fra PASS er der lavet en farmakologiopgave, som går på 
tværs af skole- og praktikperioder. I den forbindelse har arbejdsgruppen 
samlet medicinkompetencekortet og farmakologiopgaverne. I opgaverne i 
praksis har det været vigtigt at gøre dem patient-/borgernære.  
 
Der gives opbakning til opgaverne og gruppens arbejde. LUU godkender 
materialet.  
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Materialet lægges på skolens hjemmeside under ”praktiksamarbejde” – 
”SSA” eller ”SSA EUX” – ”medicinkompetencekort”. Adgangen til 
Praktiksamarbejde” findes øverst i bjælken på hjemmesiden.   
 

 
 

Pkt. 5 Orientering om AUB-refusion for hovedforløbslever på skolehjem 
 

Ansvarlig for 
punktet 

Rikke Fisker Christensen 

Varighed for 
punktet 

10 min.  

Sagsfremstilling Der er indført nye AUB-regler for refusion på betaling for skolehjem. Det vil 
sige, at elever med en uddannelsesaftale kan bo gratis på skolehjem. Det 
kræver, at den ansættende myndighed betaler for skolehjemmet og derefter 
får det fulde beløb refunderet af AUB.  
 
Reglerne for optagelse på skolehjem er de samme for grund- og 
hovedforløbselever: 

 Elevens bopæl ligger mere end 5 kvarters transporttid fra 
uddannelsesstedet (transporttid er fra eleven tager hjemme fra til 
eleven er på uddannelsesstedet ved uddannelsesstart).  

 En elev der ikke opfylder kravet om transporttid, men er 
frafaldstruet på grund af faglige eller personlige problemer, kan på 
baggrund af skolens vurdering optages på skolehjem, hvis det er 
væsentligt i forhold til elevens gennemførelse.  

 

Indstilling Skolen indstiller til LUU, at orienteringen tages til efterretning.  
 

Bilag Ingen bilag  
 

Konklusion Der er indført nye AUB-regler for refusion på betaling for skolehjem, 
hvormed eleverne kan bo gratis på skolehjem.  
 
Der gives refusion for kost og logi, men ikke for wifi (ca. 30 kr.) 
 
Det besluttes, at der laves en beskrivelse af, hvordan papirerne (fra elev og 
ansættende myndighed) skal udfyldes i forhold til skolehjemmet og refusion 
fra AUB. Skolen arbejder videre med dette.   
 
LUU tager orienteringen til efterretning.  
 

 
 

Pkt. 6 Nyt fra EVI 
 

Ansvarlig for 
punktet 

Pia Ranck 
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Varighed for 
punktet 

15 min.  

Sagsfremstilling LUU præsenteres for en kort status og nye tiltag fra skolens efter- og 
videreuddannelsesafdeling.   
 

Indstilling Skolen indstiller til LUU, at orienteringen tages til efterretning.   
 

Bilag Ingen bilag 
 

Konklusion Der indføres test/prøve på alle AMU-kurser for at vurdere, om kursisterne 
opfylder kursets mål. Dette skal træde i kraft fra august 2019. Der tilføjes 
hverken tid eller ressourcer til kurserne i forhold til afvikling af test/prøve. 
 
Der skal laves en udbudsansøgning på AMU. Men der er endnu ikke udsendt 
målpinde for udbudsansøgningen. I kraft af den øgede aktivitet på efter- og 
videreuddannelsesområdet står skolen godt i forhold til at opnå AMU-
udbuddet. 
 
Akademiuddannelsen udbydes igen i foråret. Omstillingsfonden kan give 
refusion til deltagernes løn. Link til omstillingspuljen: 
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/65-millioner-arligt-til-nye-
muligheder-for-efteruddannelse-af-faglaerte-og-ufaglaerte 
 
Der er udviklet et nyt AMU-kursus ”sang og musik i relationen med 
mennesker med demens. Se mere her: http://www.epos-
amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48089  
Der kommer tre nye forløb inden for velfærdsteknologi. 
 
Skolen har været i projektet ”sammen om velfærd”. I forlængelse heraf har 
skolen ansøgt om at gennemføre et kursus, som svarer til aktiviteterne i 
projektet. 
 

 
 
Pkt. 7    Gensidig orientering 

 Fra skolen 
Mette Frederiksen, formand for socialdemokratiet, har besøgt skolen i Vejle. Eleverne var meget 
interesseret og TV2 Syd dækkede besøget.  
 
Skolen har indført røgfri skoletid, og overordnet går det godt. Der igangsat rygestopkurser på alle skolens 
afdelinger. Skolen har oplevet nogle naboklager, hvor eleverne har røget i naboernes indkørsel, og her 
handler skolerne med det samme, da det er uacceptabelt. Skolen arbejder fortsat på pauseaktiviteter.  
I forhold til rygning oplever skolen de største udfordringer fra kursister på efter- og videreuddannelse.  
  

 Fra strategisk chefforum 
Der er næste møde i slutningen af september.  
 
 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/65-millioner-arligt-til-nye-muligheder-for-efteruddannelse-af-faglaerte-og-ufaglaerte
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/65-millioner-arligt-til-nye-muligheder-for-efteruddannelse-af-faglaerte-og-ufaglaerte
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48089
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48089


 
 

6 
 
 

 Fra ansættende myndigheder 
De nye hold fra august er kommet godt fra start. Endvidere oplever en del ansættende myndigheder et 
øget antal ansøgninger fra studerende, som frafalder uddannelsen til sygeplejerske.  
Vejle Kommune spørger til, hvordan der gives opbakning til meritelever, som starter på ordinære hold. 
Dette drøftes i implementeringsgruppen. 
 
Fredericia Kommune laver for-forløb sammen med produktionsskolen og SOSU-skolen med henblik på 
at gøre eleverne klar til GF2. Undervejs i forløbet er eleverne i praktik i Fredericia Kommune i 14 dage. 
De første elever fra forløbet er startet på GF2, og de trives rigtig godt på uddannelsen.    
 
Kolding Kommune har haft fokus på rekruttering i ældreudvalget – både til uddannelse og job. 
Kolding kommune er blevet forespurgt, om det er korrekt, at eleverne kan komme i 
psykiatripraktik i et demensafsnit. Det kan man godt, hvis en anden del af praktikken placeres i 
psykiatrien eller på misbrugsområdet.  
 
Horsene sygehus har haft de første elever fra den nye uddannelse ude i virksomhedsforlagt 
undervisning, både elever og ansatte har oplevet det meget positivt. Sygehuset ser frem til at 
modtage elever i praktik. Sygehuset oplever generelt store rekrutteringsudfordringer både 
SSA’er og sygeplejersker.     
 

 Fra FOA 
Alle FOA afdelinger bakker op om regionsmesterskaberne i Skills d. 25. oktober. Arrangementet afholdes 
på skolens afdeling i Horsens. DM Skills afholdes d. 4. – 6. april 2019 i Næstved.  
 

 Fra eleverne – elevrådene arbejder på at udpege elevrepræsentanter 
Når elevrådene mødes på tværs af skolens afdelinger vælges repræsentanter til LUU. 
 

 Fra implementeringsgruppen 
Implementeringsgruppen har været på seminar, som der skal samles op på i løbet af efteråret.  

 
Pkt. 8    Punkter til næste møde 

 Præsentation af skolens initiativer og aktiviteter i forhold til grundskolen 

 Information om elevambassadørkorps 

 Kvalitetssikring i det praktikpladsopsøgende arbejde 

 Antal elever til afkortede GF2-forløb  
 
Pkt. 9    Eventuelt 
Skulle der være hold, som afslutter i praktikken, er det vigtigt, at PASS praktikerklæringer sendes til skolen inden 
afslutningen på uddannelsen, da skolen ellers ikke kan laves elevens uddannelsesbevis.   
 


