
 
 

1  Referat, SOSU LUU møde 07 03 2019 

 

 
Dagsorden til SOSU LUU møde den 7/3, 2019 kl. 8.30-11.50. 

 
Selandia Park 8, Lokale U2. 

 
Kontakttelefon ved forsinkelse: Merete Frank Christensen på 51 21 65 79.   
 

Tilstede: 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. 

Tilforordnet: Mette Sell, uddannelseschef (syg) 

 
Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 

 
Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 
 

1. Elevtilfredshedsundersøgelsen/ Majbritt Vangslev og Mette Sell (syg) 

 

Resume 

Der er lavet en elevtilfredshedsundersøgelse 
på ZBC samlet og på SOSU ZBC. 

Bilag 1- SOSU ETU 2018 

Bilag 1A – ZBC ETU 2018 EUD & EUX 
 

 

Sags beskrivelse 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og Beslutning 
Elevtilfredshedsundersøgelsen gennemgås af Majbritt Vangslev. 

Kommentarer:  
I Køge oplever eleverne, at der ikke er stole nok i klasserne, og ved gruppearbejde 

oplever de meget støj – manglende grupperum betyder, at gruppearbejde forstyrres. 
Dette er naturligvis ikke godt nok, hvis der er flere elever, end der er plads til i 

klasserne. Skolen vil kigge på problemstillingerne, måske kan der sættes 

lyddæmpende skærme op omkring de steder, elever arbejder.  
 

Vedr. feed back er eleverne stadig frustrerede, det er et område, der er fokus på på 
alle skoleafdelinger. 

 
Punkterne omkring, om eleverne er forberedte til at gå på skoleperiode og i praktik er 

noget, skolen gerne vil arbejde mere med. 
LUU er enig i, at det er vigtigt at kigge ind i, mener dog at spørgsmålene bør 

uddybes, så grundlaget for at arbejde videre med det styrkes. 

 
LUU tager orienteringen til efterretning.   

 

 
 

 



 
 

2  Referat, SOSU LUU møde 07 03 2019 

 

2. Forslag til ny rammeplan/ Ditte Grostøl  

 

Resume 

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til ny 

rammeplan, hvor somatik praktikken på 
sygehus er samlet til 12 uger, og hvor alle 

praktikperioderne i psykiatrien er på 16 uger 
i stedet for, at nogle hold nu har 

praktikforløb på 18 uger. 

Bilag 2: Forslag til rammeplan. 

 

Sags beskrivelse 
Der er fortsat et ønske fra regions psykiatrien om, at psykiatripraktikkerne starter 

samtidig, da der er en helt fast og ufravigelig procedure for introduktion af nye 
medarbejdere i regionens psykiatri afdelinger. 

 

Indstilling 

Der indstilles til vedtagelse af rammeplanen.  

 

Referat og Beslutning 

Kommunernes repræsentanter finder det problematisk, at en del elever ifølge den nye 
plan skal starte somatik praktik med tre uger i kommunerne, inden de skal i og 

somatik praktik på sygehuset. Det er dog kun de voksne elever på februar holdene fra 

2018 og 2019, som vil få nævnte tre ugers praktik. 
 

LUU vedtager den foreslåede rammeplan; ændringerne træder i kraft således: 
 

 På juli 17 – Køge ændres somatikpraktik fra 10 til 12 uger på sygehus. 

 På ALLE hold fra november 17 ændres somatik praktikken fra 10 til 12 uger 

på sygehus. 

 På ALLE hold fra august 18 ændres psykiatripraktik fra 18 til 16 ugers praktik. 

Der skal i de forløbsoversigter, der rettes til tages hensyn til den nye ferielov. 

 

Skolen skal sørge for at orientere eleverne på de berørte hold. 
 

Slides sendes med referatet ud. 

 
 

3. Studiedage på hold februar 2018/Ditte Grostøl og Merete Frank Christensen 

 

Resume 
LUU har på LUU møde d. 8/2, 2017 besluttet, 

at SSA og SSH eleverne ikke skal have 
studiedage i skoleperioderne. 

 
  

 

Sags beskrivelse   

Da LUU ikke ønsker studiedage for eleverne i skoleperioderne, kommer det for 
ovennævnte hold til at betyde, at de skal gå i psykiatripraktik onsdag d. 26/6 og går 

fra til ferie d. 28/6. Eleverne har tre ugers ferie til og med uge 29.   
Det vil give både eleverne og praktikstederne en vanskelig start på psykiatriperioden. 

 

Skolen foreslår derfor, at eleverne får 3 studiedage i skoleperiode 2, så de går direkte 
på ferie i uge 27 og i praktik derefter. Skolen er helt indforstået med, at studiedagene 

skal ikke lægges op til ferien. 
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Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager stilling til skolens forslag.  

 

Referat og Beslutning 
LUU tiltræder forslaget på den forudsætning, at eleverne får opgaver, som de 

arbejder med på skolen de tre studiedage. 

 
Kl. 9.05 

 

4. Fælles indblik i elevpladser på holdene/ Mette Lindelof og Ditte Grostøl (Udsat fra sidste  
    Møde)  

 

Resume 
Der har tidligere været talt om, at give 

arbejdsgiverne mulighed for at se ind i, hvor 

der kan være ledige pladser på skoleperiode 
1B 

Bilag 3: Oversigt over pladser på 
SSA hold 

 

 

Sags beskrivelse 
Det kan være en fordel, hvis arbejdsgiverne kan se, hvor der kan være ledige pladser 

på SSA holdene op til skoleperiode 1B. Hvis man som arbejdsgiver har brugt sine 

pladser på et hold, vil man kunne tage kontakt til en anden arbejdsgiver for evt. 
at ”overtage” en plads , hvis den anden arbejdsgiver ikke kan bruge pladsen. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at LUU drøfter skolens forslag til, hvordan dette indblik kan skabes. 

 

Referat og Beslutning 

Kommunerne har brug for et overblik over, om de har pladser på de enkelte hold, når 
de prøver at besætte pladser for elever, der stopper. 

 
Det aftales, at der lægges lister med både kommunernes tal og over, hvor der er 

plads på holdene. De lægges på https://SOSU.info.zbc.dk og listerne opdateres ca. 

hver 14. dag. 
 

Listerne er lagt på hjemmesiden under ”Praktikken” 

 
 

5. Fordeling af elever på skoleafdelingerne/ Ditte Grostøl 

 

Resume 
 

Bilag 4 – Fordeling af elever på 
skolerne i 2020. 

 

Sags beskrivelse  

I og med at kommunerne fra 2020 ansætter alle SSA elever, er der brug for, at der 
laves en plan for, hvor eleverne skal gå i skole, så de kommer til at gå i skole så tæt 

på den kommune, de er ansat i.   
 

Skolen har kigget ind i, hvordan regionens skolepladser har været fordelt hidtil, og 
hvordan de kan fordeles hensigtsmæssigt fra 2020, se Bilag 4. 

 

 
 

https://sosu.info.zbc.dk/
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Indstilling 
Det indstilles, at LUU drøfter skolens forslag til fordeling og udtrykker sin holdning til 

denne. 

 

Referat og Beslutning 
OBS NYT BILAG 4. 

De viste tal er et gæt på, hvordan de elever, region Sjælland tidligere har ansat 
fordeles på kommunerne.  

De forventede ekstra elever, som skal uddannes fra 2020 er ikke medregnet. 
 

LUU tager forslaget til efterretning med den kommentar, at tallene er uvisse. 
 

Der skal tænkes geografi i forhold til de ekstra elever. 

 
 

5. Nedsættelse af rammeplansgruppe til udarbejdelse af rammeplaner for                                   

    2020/Ditte Grostøl og Merete Frank Christensen. 

 

Resume 
Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har 

indgået aftale om, at der skal uddannes flere 
social- og sundhedshjælpere og social- og 

sundhedsassistenter i 2020 og 2021; samt at 
kommunerne overtager hele 

ansættelsesansvaret for SSA eleverne. 

 
 

 

Sags beskrivelse 
SSH elevpladserne stiger til 3000 om året, det betyder, at kommunerne omkring 

SOSU ZBC skal ansætte omkring 100 flere SSH elever, og SSA elevpladserne stiger til 
6000 om året, hvilket betyder, at kommunerne omkring SOSU ZBC skal ansætte 

omkring 160-170 flere SSA elever årligt (med de tidligere regionselever og øgningen i 

dimensioneringen, baseret på den procentvise andel af landelever, der ansættes i de 
15 kommuner i dag). 

 
Der er derfor brug for at få lavet nye rammeplaner, hvor der er plads til det større 

antal elever – både i praktikken og på skolen. 
 

SOSU ZBC samarbejder med SOSU Nykøbing omkring nye rammeplaner. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at der nedsættes en bred arbejdsgruppe til udarbejdelse af nye 

rammeplaner. 

 

Referat og Beslutning 
Det er behov for, at der laves oversigter over kommunernes psykiatri- og 

somatikpladser; og der er brug for at kigge bredt på uddannelsen og på 
planlægningen af den. 

 
Gruppen bliver (fra ZBC´S område): 

Tine Lundtang 
Karen Vestergaard 

Charlotte Vagner Christensen 

Christina Graungaard?? (Inge spørger) 
Heidi Lemb 
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Anette Due Hartmann 
(Majbritt Vangslev) 

Ditte Grostøl 
Merete Frank Christensen 

Evt. en underviser 
 

 

 

6. Sammenhæng i SSA elevernes praktik 3/Heidi Lemb og Lisbeth Trebbien  

 

Resume 
SSA-elever oplever ikke sammenhæng i 

praktik 3 - 3A & 3B & 3C (& 3D).  
Det er i kommunen, at praktikerklæringen 

skal laves, men hjælpeskemaet fra PASS 
anvendes ikke alle steder. 

 
 

 

Sags beskrivelse 

Så er de første SSA-elever nået til gennemførelse af 3C og fra rigtig mange 
praktiksteder i kommunen fortæller eleverne om, at de ”papirer” 

(kompetencekortkort, som de har brugt i 3A) ikke bliver brugt videre frem. 
Det er OK, at somatikkens kompetencekort ikke bruges, men til sidst sidder 

hjælpeskemaet fra PASS og det kan praktikerklæringen ikke laves uden! 
 

Her er udtalelser fra SSA-elever (her i uge 5 & 6): 

 
 ”Min elev, der er retur i 3C fortæller, at man slet ikke har set på hendes 

kompetencekort, eller vores udfylde PASS-skema, da hun kom i praktik 3B. 
Der tog de udgangspunkt i den mappe, hun havde brugt i tidligere praktik i 

kommunen”. 
 Flere er blevet bedt om, at ”kompetencekortene” skal blive i tasken (heri er 

PASS hjælpeskema). 
 I primær havde eleverne spurgt om vejlederne ville se deres Kompetencekort 

fra sygehuset, men det havde de ingen interesse i. 

 Der er forskellige kompetencekort afhængig af hvilken kommune de kommer 
ud til. 

 
Så uddannelsesmæssigt oplever de mangel på sammenhæng. 

 
Det er aftalt i LUU via arbejdsgruppen til LUP, at ”vi” skulle se på sammenhængen 

og ”skole/praktikopgave” her i foråret 2019, men denne drøftelse i LUU ville være god 
inden arbejdsgruppen går i gang. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter disse spørgsmål og aftaler en indsats på:  
 

 Hvordan får vi skabt sammenhæng i praktik 3? 
 Hvordan alle praktiksteder anvender de 9 fokuspunkter, der er aftalt i 

kompetencekortene? 

 
 

Referat og Beslutning 

LUP gruppen skal se på skolepraktikopgaverne d. 22/3, og der har været et enkelt 
hold, der har været igennem et helt somatik forløb. 
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Eleverne har oplevet, at der ikke har været så meget sammenhæng imellem somatik i 
DNS og på sygehus. 

 
Det kan være bekymrende, hvis hjælpeskemaet fra sygehuset ikke bruges i DNS. 

 
Der har i en del kommuner måske ikke været helt den forberedelse af 

praktikvejlederne, som der er brug for – det aftales, at man i kommunerne vil tage fat 

i at forberede praktikvejlederne fremadrettet. 

 
 
8. Årshjul for ansættelse af elever/Inge Noack  

 

Resume 

Kommuner og region er enedes om et årshjul 
for ansættelse af elever. 

 

  

 

Sags beskrivelse   

Der er lavet et årshjul omkring ansættelse af elever til holdene i 2019. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 
LUU tiltræder årshjulet, med rettelser til datoerne for udarbejdelse af kontrakter og 

besked til eleverne, så de kan sige deres job op i tide. 
 

Årshjulet sendes med referatet ud. 
 

Der er fortsat udfordringer i at rekruttere SSH elever, her kan FOA måske være 

behjælpelig. 

 
 
9. Orientering om procedure for fordeling af elever i praktik og for de skæve forløb/  

    Majbritt Vangslev og Merete Frank Christensen 

 

Resume 
 

Bilag 5: Procedure ved ændringer i 
elevforløb  

 

Sags beskrivelse   

Der er lavet en ny procedure for, hvordan skolen udarbejder forløb for elever, der 
kommer tilbage efter sygdom eller barsel, eller som ikke består en periode. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Nogle kommuner beder om, at de af deres elever, som skal i et demensafsnit, så 
bliver det i egen kommune. 

LUU opfordrer til, at der bliver mere dialog med eleverne omkring fordelingen af 

pladserne, så der ikke skal lave ændringer efter fordelingen. 
LUU efterspørger en procedurebeskrivelse af, hvordan SSA eleverne bliver fordelt på 

psykiatri- og somatik pladserne. 
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Det opleves, at EUX eleverne er fordelt, så de skal tage langt i P2, selvom der har 
været en plads tættere på, dette mener LUU ikke er hensigtsmæssigt i et 

fastholdelsesperspektiv.  
 

Det er vigtigt, at praktikstederne får besked om, hvilke elever, de skal modtage før 
eleverne får det. 

 
 
10. Fordeling af SSA elever i psykiatripraktik/ Katrine Harrekilde  

 

Resume 

Det sker, at SSA elever kommer i 
psykiatripraktik udenfor ansættende 

kommune, enten i regionen eller i en anden 
kommune  

Bilag 6: Punkt 5 på LUU møde 06 04 

2017. 

 

Sags beskrivelse   

LUU har på LUU møde 6/4, 2017 aftalt, at eleverne fordeles til de praktikpladser, som 
giver eleven passende udfordring og lærings/udviklingsmuligheder. Det betyder, at 

det ikke altid vil være elevens ansættende myndighed, der får eleven i praktik i 
psykiatriperioden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter, om aftalen omkring elevernes psykiatripraktik skal 
ændres. 

 

Beslutning 
Se ovenfor. 

 

11. Uddannelsesforløb som ender med en fyringssag/ Anette Due Hartmann  

 

Resume 

Drøftelser og redegørelse for 
rammer/regler for praktikvært 

ved fyringssager af elev. 
 

I linket fra FOA´S hjemmeside 
står der bl.a.: 

”Efter udløbet af prøvetiden kan 

en elev i almindelighed ikke 
opsiges, men kun bortvises 

(smides ud), hvis hun/han 
skaber sig alt for tosset.” 

Og  
”En afskedigelse skal være 

rimeligt begrundet i 
arbejdspladsens eller den 

ansattes forhold. Er den ikke 

det, skal arbejdsgiveren betale 
en godtgørelse.” 

 

Links: 

https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/faglig-
foerstehjaelp/opsigelse-afskedigelse 

 
 

Se i øvrigt på PASS´ hjemmeside: 
https://www.passinfo.dk/PASS-for-

professionelle/For-praktiksteder-SOSU-

PAU/Elevansaettelse/Uenigheder-og-tvister : 
 

”En uddannelsesaftale er uopsigelig, når den er 
indgået. Derfor er der særlige regler for, hvordan 

man behandler eventuelle tvister, der måtte opstå 
mellem praktikvirksomhed og elev under 

uddannelsesforløbet. Endelig kan en 
uddannelsesaftale i særlige tilfælde opsiges, hæves 

eller bortfalde.” 

 
 

https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/faglig-foerstehjaelp/opsigelse-afskedigelse
https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/faglig-foerstehjaelp/opsigelse-afskedigelse
https://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU/Elevansaettelse/Uenigheder-og-tvister
https://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU/Elevansaettelse/Uenigheder-og-tvister
https://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU/Elevansaettelse/Uenigheder-og-tvister
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Sags beskrivelse   
Vi har i Psykiatrien Region Sjælland oplevet en håndfuld uddannelsesforløb, som er 

endt med en afskedigelse (både kommunalt og regionalt ansatte elever). 
 

I disse helt særlige tilfælde skal der redegøres for, hvad der er blevet sagt og gjort på 
praktikstedet. Arbejdsgiver/FOA/advokat beder om skriftlig dokumentation for indhold 

i alle de samtaler der har været afholdt, samt dokumentation for at eleven har fået 

udleveret referater. 
 

Dilemmaet er hvornår bliver det klart for praktikvært, om det blot er udfordringer i 
forhold til at arbejde med praktikmål, eller om det bliver så slemt, så det kan ende 

med en bortvisning fra praktiksted eller en afskedigelse og dermed øgede 
forventninger om dokumentation.  

 
Hvor står der reelt, hvilke krav der er til praktikvært i forhold til at beskrive og 

dokumentere problemer i et praktikforløb? 

 
Hvor står der reelt, hvornår en arbejdsgiver skal inddrages med henblik på advarsler?  

 
Hvornår skal skolen inddrages? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter ovenstående problematik.  
 

Beslutning 

I nogle kommuner bliver aftaler efter hver vejledningssamtale underskrevet af 
praktikvejleder og elev; i andre kommuner skriver elev og praktikvejleder under, hvis 

der har været særlige samtaler omkring udfordringer i elevens udvikling i forløbet. 

 
FOA opfordrer til, at alle samtaler, der drejer sig om, hvordan eleven skal styrke sin 

udvikling i uddannelsesforløbet, bliver refereret udførligt og dermed dokumenteres 
med underskrifter fra begge parter.  

 
I indkaldelse til samtaler om udfordringer i forløbet, skal det gøres klart, hvad der 

skal tales om, og der opfordres til, at eleven gøres opmærksom på, at han/hun kan 
tage en bisidder med. 

 

FOA deltager meget gerne i disse samtaler, også i samtaler på skolen. 
 

Der kan findes mere omkring dette i Forvaltningsloven; omkring notatpligt, 
partshøring m.m. 

 
 
Korte, gensidige orienteringer 

 
 Der har været elever på Roskilde afdelingen, som har været i tvivl om, hvilken 

karakter, de har fået på skoleperiode 3 og om de skal gå til eksamen i ny eller 
gammel litteratur/Bente Lyngbo 

Der er kommet ny litteratur for hold februar 2017, som er startet med ”gammel” 
litteratur. Det betyder, at på nogle af skolerne tager man udgangspunkt i 

den ”gamle” litteratur, og på andre skoler den nye. 
Alle øvrige hold bruger den sidst udkomne litteratur. Skolen underviser efter de mål, 

eleverne skal nå, det er ikke afgørende, hvor eleverne finder den viden. 
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Selv om der kommer ny litteratur, ændres fagene og målene ikke, så eleverne kan 
bruge den tidligere litteratur, med opmærksomhed på, at der kan være nye afsnit i 

nyere litteratur. 
 

 Kommende grundforløb.  
          Der er en del overvejelser i gang på skolen omkring GF1 og GF2, hvor skolen gerne  

          vil gøre undervisningen mere praksisnær og give Gf eleverne et bedre indblik i, hvad 

          SOSU faget er/Majbritt Vangslev 
          Skolen er på alle skoleafdelinger gået i gang med at kigge på demostuerne i forhold     

          til, at man gerne vil have mere fokus på praksisnær undervisning, måske især på  
          GF1. 

           

  


