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Ekstraordinært møde LUU SOSU og LUU PAU 
Dato: 21. marts 2018. kl. 13:00 – 15:00 
Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia – lokale 310. 
 
Mødedeltagere: Birte Mikkelsen (suppleant for Marianne Wolf), Dorte Jørgensen, Lisbet Sørensen, 
Karen Einshøj (suppleant for Susanne Foldager), Kirsten Fejrskov, Helle Brinch Nielsen, Hanne Runge 
Graversen (suppleant for Lotte Aarø), Lone Rasmussen, Anette Mussmann (suppleant for Sidse 
Petersen), Hanne Christensen, Grethe Buch, Marianne Jakobsen og Rikke Fisker Christensen 
 
Afbud: Manja Bjerring Rothenberg, Henning Troelsen, Birgitte Rud, Hanne Suhr, Mette Kim Bjerre, Jens 
Erik Spedtsberg, Pia Ranck, Lars Hemrich, Jane Boysen og Gitta Kørchen,  
 
Afdelingsledere: Dorte Truelsen Gram, Lissy Bekker og Anne Bak Larsen 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
Både LUU SOSU og LUU PAU er indkaldt til mødet, da der kan være fælles rammer for eleverne på 
uddannelserne.  
 
Der startes med fælles drøftelse på tværs af uddannelserne, derefter drøftes lokale aftaler i forhold til 
de enkelte hold.  
 
Dagsorden godkendes uden bemærkninger.   
 
Pkt. 2 Overordnede aftaler for VFU under strejke og lockout v. Grethe Buch 
 
I forbindelse med strejke og lockout, vil skolen give informationer til eleverne via hjemmeside og 
facebook.  
 
Torsdag d. 22. marts afholdes der informationsmøder for eleverne på skolens afdelinger. Møderne er for 
elever, som er på skolen. Praksis er velkommen til at deltage.  
Møder afholdes kl. 10:30 i Fredericia, kl. 12:15 i Horsens og kl. 14 i Vejle. 
På møderne får grundforløbsleverne at vide, at de skal møde på skole og have omlagt undervisning i 
løbet af konfliktperioden. Derudover vil skolen prioritere undervisning på afsluttende hold på 
hovedforløbene. Dette vil bestå af omlagt undervisning og prøver. Derudover skal der laves lokale 
aftaler med praksis i forhold til de øvrige hold.   
 
Hvis strejken bliver en realitet, afholdes der informationsmøder for eleverne igen d. 3. april.  
Der informeres om tidspunkterne for disse møder på skolens hjemmeside, møderne afholdes forskudt, 
hvormed ansættende myndigheder med elever på flere afdelinger kan være med alle steder. Praksis er 
meget velkommen til at deltage på møderne. Tidspunkterne meldes ud til kontaktpersonerne i 
kommuner og regioner. 
 
Skolen anbefaler, at elever på hovedforløbene kommer i virksomhedsforlagt undervisning (VFU), som 
tager udgangspunkt i uddannelsernes kompetencemål. Efterfølgende samles der op på elevernes 
opgaver på skolen.       
Der planlægges med VFU i 14 dage, hvis strejke eller lockout bliver længere tid, kan der blive tale om 
omlægning af skole- og praktikperioder. 
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Når eleverne er i VFU, har de en arbejdsuge på 37 timer. Disse består af mødetid i praktikken, 
forberedelse og efterrefleksion. Det besluttes, at eleverne har mødetid 6 timer pr. dag i VFU (eks. kl. 8-
14 eller kl. 7-13), øvrig tid er til elevernes egen forberedelse og opfølgning 
 
Under VFU sygemelder eleverne sig i Elevplan, da VFU er en del af en skoleperiode.  
  
Skolens ledergruppe er undtaget fra både strejke og lockout.  
Ansættende myndigheder bedes melde til Rikke, hvem der er kontaktperson i kommuner og regioner 
under strejke og lockout. 

 Horsens Kommune: Hanne Christensen 

 Hedensted Kommune: Hanne Runge 

 Region Midt: regionen melder tilbage til Rikke 

 Vejle Kommune SOSU: Marianne Jakobsen 

 Vejle Kommune PAU: kommunen melder tilbage til Rikke 

 Fredericia Kommune: Kommunen melder tilbage til Rikke for både SOSU og PAU 

 Kolding Kommune: Dorte Jørgensen 

 Region Syddanmark: regionen melder tilbage til Rikke 
 
Der er enighed om, at aftaler udarbejdes for 14 dage af gangen, det betyder, at den første periode 
forløber i uge 14 og 15. Det aftales, at aftalerne indgås på ekstraordinære møder for LUU. Første møde 
planlægges i uge 15. Skolen indkalder til mødet.  
 
Det foreslås, at eleverne bliver på skolen (omlagt undervisning). Dette vil være i den første periode af 
strejke og lockout (uge 14 og 15). Dette er et ønske fra Vejle kommune, Kolding kommune og Region 
Syddanmark. 
 
Hedensted kommune og Horsens kommune kan have eleverne i praktikken en del af dagen, hvorefter 
eleverne arbejder med selvstændige opgaver.   
 
Region Syddanmark vil ikke kunne tilbyde at tage eleverne ud i psykiatripraktikken. 
 
Region Midt vender tilbage til skolen i forhold til at tage eleverne ud i psykiatripraktikken. 
 
Der er generel enighed om, at det er væsentligt, at eleverne i de enkelte klasser stilles lige. 
 
Skolen tager kontakt til Fredericia Kommune, som er fraværende ved mødet.  
 
Pkt. 3 Lokale aftaler for de enkelte hold 
 
Der er indgået aftale om, at elever fra Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune og 
Region Syddanmark har omlagt undervisning/selvstudie på skolen i uge 14 og uge 15.  
 
Eleverne fra Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Region Midt planlægges med VFU i uge 14 og 
15.  
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For SSH 1708 skoleperiode 2 i Fredericia og Vejle skoleperioden d. 4/4 til 11/4 til praktik. Dette betyder, 
at skoleperioden skal planlægges på et senere tidspunkt, turnusplanerne skal dermed ændret, dette 
gøres i samarbejde med praksis. 
 
 
For SSH 1708 merit skoleperiode 3 (en elev fra Hedensted og en elev fra Horsens) arbejdes der på at 
omlægge skole og praktik perioderne, så skoleperioden ligger til sidst i deres uddannelsesforløb. Dette 
betyder en ændring i turnusplanen. 
 
Ovenstående aftaler kan ses i den opdaterede oversigt, som udsendes med referatet. 
 
Skolen kontakter Birgitte Rud og Mette Kim Bjerre i forhold til aftaler for PAU.   
 
Pkt. 4 Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger.  
 


