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Referat fra Fælles LUU møde den 7/3, 2019 kl. 11.50 – 14.05 
 

Selandia Park 8, Lokale U2. 

 
Tilstede: 

PA LUU: 

Ulla Mikkelsen, Marianne Frederiksen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Ea 

Kristensen, Dorthe Isager, Jonas Burmeister, Rie Rebecka Hedenborg, Camilla Mogensen, 

Maria Therese Keller. 

SOSU LUU: Mette Lindelof, Lone Rosenville, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, Charlotte 

Vagner Christensen, Inge Noack, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Lisbeth Trebbien, Rikke 

Hansen, Pia Påske, Charlotte Sørensen, Kirsten Christiansen, Vibeke Zangenberg, Anni 

Bindslev Schytte, Marianne Møller. 

Tilforordnede LUU på Efter/Videreuddannelsesområdet:  

Anette Damgaard. 

 
Tilforordnet for kompetenceudvikling: Tanja Ferslev, områdeleder. 

 
Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Mette La Cour Sell (syg) 

 
Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 

 
Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

 

1. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen/ Eva Lie Bendixen og Majbritt Vangslev 

 

Resume 

Den obligatoriske 
virksomhedstilfredshedsundersøgelse 

blev lavet i efteråret. 

Bilag 7: VTU Social- og sundhedshjælper. 

Bilag 8: VTU Social- og sundhedsassistent. 
Bilag 9: VTU Pædagogisk assistent. 

 

Sags beskrivelse 
 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager gennemgangen af VTU´en til efterretning. 

 

Referat og Beslutning 

VTU´en gennemgås, både for hele ZBC og for SOSU og PA. 
For uddannelseskonsulenter, koordinatorer og organisationer på SOSU og PA 

områderne giver det ikke så god mening, at blive sammenlignet med de øvrige EUD 

uddannelser, da der er meget forskellige forhold. 
 

Eva Lie undersøger, om hun kan få en specifik rapport på SOSU/PA området.  
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2. Fravær og fraværsprocedure/Marianne Frederiksen og Majbritt Vangslev     

 

Resume 

Kommunerne ønsker information om 
fraværssamtaler med deres ansatte elever og 

mulighed for at deltage i disse. 

Bilag 10: Procedure omkring fravær 

 
 

 

Sags beskrivelse 

Skolens fraværsbeskrivelse gennemgås, med henblik på, at arbejdsgiverne får 

mulighed for at deltage i fraværssamtalerne.  
 

På hvilken måde fungerer Elevplan, og hvordan kan arbejdsgiverne få besked om 
elevfravær? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at fraværsproceduren drøftes og tages til efterretning. 

 

Referat og Beslutning 

Pia Rasmussen gennemgår SOSU ZBC´s flowdokument over, hvordan fravær 
håndteres. 

Der er mulighed for uformelle samtaler med en elev med fravær, men de samtaler, 

som vises i flowdokumentet, hvor eleven indkaldes via E-boks betyder, at der går lidt 
længere tid, inden der kan tages fat i elevens fravær. 

 
Der udtrykkes bekymring fra arbejdsgivernes side for, om underviserne får for mange 

opgaver ud over undervisningen. 
Dette er der forståelse for i uddannelseschefgruppen, og der kan være udfordringer. 

 
Arbejdsgiverne vil gerne prioritere at deltage i fraværssamtaler. 

 

LUU tager orienteringen til efterretning med ovennævnte bemærkninger, og 
flowdokumentet sendes med referatet ud. 

 

 

3. LUU´s arbejde med efter-videreuddannelse/ Tanja Ferslev  

 

Resume 

LUU besluttede på LUU møde d. 31/1, 2018 at 
evaluere arbejdet med efter-videreuddannelse 

på det første LUU møde i 2019. 

 

 

 

Sags beskrivelse 
LUU har interesse i, at høre, hvilke efter-videreuddannelsesforløb og kurser, der er 

under planlægning på AMU området på ZBC. 
 

Er der behov en bedre information fra og et udvidet samarbejde med arbejdsgiverne 
ift. viden om at kunne planlægge fremadrettet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at skolens udbud af efter-videreuddannelse og kurser drøftes og tages 
til efterretning.  

 

Referat og Beslutning 
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Der bliver indført test efter alle AMU kurser, disse er under udvikling og afprøves i 
efteråret. De skal indføres for alle AMU kurser fra 1/1, 2020. 

Der vil ikke længere være så let, at arbejdsgiverne selv sammensætte et kursus ud 
fra AMU pakkerne, men kursusafd. vil i samarbejde med arbejdsgiverne kunne 

udbyde et kursus ud fra ønsker. 
 

Tanja Ferslev gennemgår de kurser, der udbydes på SOSU/PA området. Det har 

været nødvendigt at aflyse kurser på det pædagogiske område.  
 

Det foreslås, at efter/videreuddannelses og kursusområdet prioriteres i LUU 
sammenhæng, måske holde LUU møder særskilt på dette område. En drøftelse af 

dette bør tages på næste LUU møde. 
Tidligere blev der afholdt temadage omkring kurser og efter/videreuddannelse, dette 

efterlyses i LUU regi. 
 

Tanja Ferslev vil arbejde på, at planlægge en temadag omkring kurser og 

efter/videreuddannelse. 
 

Slides sendes med referatet ud. 

 
 

4. Orientering omkring DM i Skills/ Pia Rasmussen og Majbritt Vangslev   

 

Resume  
Der afholdes DM i Skills i Næstved 4-6 april 

 
 

 

 

Sags beskrivelse 
ZBC sender mange deltagere til DM i Skills, desværre ikke til DM for Social- og 

sundhedsassistentelever i år. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og Beslutning 
Skolen er i fuld gang med planlægning af de forskellige stande, der skal være ved DM 

i Skills i Næstved. 

 
Der skal/kan parkeres ved Bilka i Næstved, og så transporteres man med shuttlebus 

til arenaerne. 
 

FOA er også meget med omkring eleverne og konkurrencen. 
 

Arbejdsgivere, FOA og skolen opfordrer meget til, at komme og se konkurrencerne. 
 

LUU tager orienteringen til efterretning. 
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5. Orientering om ”Grib erhvervsuddannelserne”/Majbritt Vangslev 

 

Resume 

 

Link: https://igotskills.dk  

 

 

Sags beskrivelse 

Skolen er med i et toårigt projekt, hvor erhvervsuddannelserne præsenteres i 
grundskolens udskolingsklasser (7.-9. klasse), og der er udarbejdet materiale med 

opgaver i flere forskellige fag – også SOSU og PA. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Referat og Beslutning 

Skolen introducerer pt folkeskolelærere til projektet og materialet. 
 

LUU tager orienteringen til efterretning. 

 
Korte, gensidige orienteringer 
 

 Bestyrelsen inviterer LUU til møde d. 11/3 kl. 15.00, i Roskilde. Programmet er 

endnu ikke på plads, det sendes ud inden mødet. 
 

 Uddannelsesmøde d. 6/6.  
Der planlægges et uddannelsesmøde d. 6/6, og input til mødet er velkomne. 

 
 Referaterne fra LUU møderne bliver lidt forsinkede denne gang, da Merete 

Frank Christensen holder ferie i uge 11. 
 

 Der er oprettet FVU hold for elever, som er udfordrede på at bestå dansk og 

matematik på GF2. Det er Tanja Ferslev, som er tovholder på disse. 
Der kigges også på det, der hedder grundforløb+, der er på 10 uger – de vil 

ret sikkert komme i spil. 
Der bliver kigget på muligheden for at lave FVU undervisning om IT på 

serviceassistentområdet – dette vil sikkert kunne bredes ud til SOSU/PA 
området. 

 
 Lone Rosenville har været på udveksling i Holland på et sted, hvor der blev 

arbejdet med rehabilitering og demens – opfordrer alle til at søge disse 

udvekslinger, og at sende elever dertil. 
 

 

https://igotskills.dk/

