
  
 

 

Referat, Fælles LUU møde 9/4, 2019 

 

Referat fra Fælles LUU møde 9/4, 2019, kl. 10.00- 12.30. 

 

Maglegårdsvej 8, Lilla gang, lokale 5, 4000 Roskilde. 

 

 

Til stede, LUU PA: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Svendsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Tine Kornval Jacobsen, 

Maibritt Gisli, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Inger Pedersen, Camilla Mogensen, 

Michael Dyhr Jensen, Maria Therese Keller. 

 

SOSU LUU: Mette Lindelof, Lone Rosenville, Katrine Harrekilde, Karin Thode 

Mortensen, Inge Noack, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Lisbeth Trebbien, Pia 

Påske, Maibritt Gisli, Anni Bindslev Schytte, Lise Juhl Jepsen. 

 

Glenny Hansen, uddannelsesdirektør. 

 

Tilforordnede LUU på Efter/Videreuddannelsesområdet:  

Anette Damgaard. 

 

Tilforordnet for kompetenceudvikling: Tanja Ferslev, områdeleder. 

 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Nyt fra SOSU ZBC/ Glenny Hansen 

 

Resume 

 

 

 
Sagsbeskrivelse 

LUU spørger ind til, hvad ZBC tænker at gøre ift. rekruttering af elever til og 
mindskning af frafald på området med tanke på, at der skal uddannes flere elever. 

 
LUU spørger endvidere ind til ansøgerantal på Grundforløbene, særligt på SOSU 

området. 
 

 
Indstilling 
Det indstilles, at LUU drøfter rekruttering og fastholdelse, samt forholder sig til 

ansøgertallene. 

 
Referat og Beslutning 

Der er på ZBC stort fokus på de initiativer, der er taget fra undervisningsministeriets 
side og fra KL for at sikre uddannelse af de mange inden for velfærdsområdet, der er 

og bliver behov for. 
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Der har desværre været et vigende optag på GF1, men på GF2 SOSU er der flere 

elever end sidste år. 

 
Der arbejdes hårdt med at præsentere uddannelserne på grundskolerne – det har 

desværre ikke givet de store resultater på SOSU/PA uddannelserne endnu. Det 
overvejes, hvordan vi kan nå eleverne inden de når udskolingsklasserne, for på det 

tidspunkt har mange af dem allerede gjort sig tanker om, hvilken uddannelsesvej, de 
vil tage.  

 
Det er endnu ikke afklaret, hvordan den øgede dimensionering på SOSU området skal 

fordeles. 
 

Fra FOA Sydsjælland gøres der opmærksom på, at kommunerne skal overveje, hvor 

mange elever, de kan tilbyde kvalificeret vejledning til – idet FOA Sydsjælland har hørt 
om udfordringer for eleverne i psykiatripraktik i.f.t. praktikvejledere og opgaver. Dette 

er drøftet mellem FOA og Næstved Kommune. 
 

Der spørges ind til vejledningen af GF2 eleverne ind i hovedforløbene? 
 

På ZBC har man fokus på, at der søges SPS (special pædagogisk støtte) til de elever, 
der har brug for dette, hurtigt, og der ansættes mentorer, som skal læse med de 

elever, som har vanskeligheder med læsning og læring ved læsning. 

Der er også fokus på relationen til eleven, samt at der tilbydes kvalificeret 
undervisning med engagerede undervisere. Dette håber man, vil skabe den gode 

historie omkring skolen og uddannelserne. 
 

Kontaktlærerne er i udviklingsforløb i.f.t. relationsskabelse, konflikthåndtering m.m. 
 

Der spørges ind til, hvordan der arbejdes med, at de elever, der er kommet ”godt” ud 
af folkeskolen (de dygtige elever) også søger uddannelser på velfærdsområdet? 

 

Danske erhvervsskoler og bestyrelsen for Danske SOSU skoler arbejder på en HVX 
(Højere velfærds examen) inden for velfærdsområdet, dette kan dog have lidt lange 

udsigter. 
 

Man er i overvejelse om at lave et talentforløb inden for omsorg på 

grundskolen, og på den måde, måske skabe interesse for velfærdsområdet, 

dette er afhængigt af om kommunerne ønsker at lave dette sammen med 

skolen.  

 
Praktikken kan få udfordringer, hvis der ansættes for mange elever, der er udfordrede i 

uddannelsen. Når der søges SPS til elever, søges det til hele uddannelsen, så eleven vil 

have mulighed for at komme ind på skolen til SPS timer en gang om ugen til hjælp til 
forskellige ting, når eleven er i praktik. 

 
Der er blevet ansat en praktikvejleder, som kan kontaktes, hvis der på praktikstederne 

er udfordringer for elev og praktikvejleder. Dette er ikke faldet helt på plads, men det 
meldes ud, når der er at navn på vedkommende. 

 
I.f.t. KL-pakken, så er der ikke meget nyt i den – de fleste ting i den er der gang i i 

kommunerne, så der skal noget mere til.  

Der er stadig behov for at løfte status for SOSU uddannelserne, da der er brug for 
dygtige elever til de mange, komplekse opgaver, der er i kommunerne i dag. 
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Det er et faktum, at der er ikke så mange unge mennesker til uddannelserne nu – vi er 

nået til de små årgange – så det er nødvendigt at være klar til, at bruge lidt flere 

ressourcer på, at kvalificere de elever, der ikke er fuldstændigt parate til uddannelsen 
fra dag ét. 

 
Fra Skills er det kommet frem, at hvis man skal fange de unge mennesker, så skal 

man fange dem på deres følelser – det kan rykke noget. 
 

På brobygnings- og introduktionshold forsøges der, at tage rigtigt godt imod de unge, 
men de er ikke særligt påvirkelige. De unge skal påvirkes før de kommer til 

udskolingsklasserne. 
 

Det kunne måske være en ide, at få en ung You-tuber til at tage SOSU op og 

reklamere for faget. 
 

Der kan være mere fokus på unge-miljøet ligesom på gymnasierne – måske kan der 
også tænkes ungemiljø i praksis? 

Dette er forsøgt flere gange, faktum er desværre, at når eleverne er på de forholdsvis 
korte skoleforløb, så er det svært at få skabt et velfungerende ungemiljø. Skolen 

håber, at dette bliver lettere ved at SOSU flytter sammen med vores andre 
uddannelser i Roskilde og Slagelse og på sigt også i Ringsted. 

 

Forslag om, at man gør brug af et mediebureau, som er ekspert i at ramme en 
målgruppe. 

 
Der kan etableres ungenetværk – også i kommunerne, hvor de unge elever i en 

kommune, eller i regionen tilknyttes et netværk i arbejdstiden, og på den måde kan 
være til støtte for hinanden. 

 
Det vil kræve et rigtigt godt samarbejde at løfte opgaven om at få rekrutteret de 

elever, der bliver brug for – for både skole og praktik skal være succesoplevelser for de 

unge mennesker. 

 

 

2. VTU på SOSU ZBC/ Majbritt Vangslev 

 

Resume  
Opsamling efter præsentation af den 

samlede VTU for hele ZBC. 

Bilag 2:Rapport for SOSU ZBC  

 
Sagsbeskrivelse 

På sidste LUU møde blev den samlede VTU for ZBC præsenteret, hvilket ikke gav et 
billede af, hvordan VTU´en for kommuner og region på SOSU og PA området så ud. 

LUU ønskede derfor at se VTU´en for SOSU ZBC. 

 
Indstilling 

Det indstilles til en drøftelse af VTU´en med fokus på, områder, der kan/skal arbejdes 
på fremadrettet. 

 
Referat og Beslutning 
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I forhold til, om virksomhederne ved, hvad der sker på skolen, så er 

uddannelseskonsulenterne (og praktikvejlederne) velkomne til at komme ind på skolen 

og følge undervisningen. 
Når eleverne er i praktik, kan de tilgå Moodle, så elev og praktikvejleder evt. sammen 

kan se ind i teorien. 
 

Det kan være en fordel, hvis et kommende praktiksted bliver forberedt, hvis en elev er 
udfordret, men det skal være i samarbejde med eleven og dennes accept, idet GDPR 

skal overholdes. 
 

Kommunerne anbefaler, at praktikvejlederne inviteres ind på skolerne, dette sker 
allerede ved de lokale praktikmøder. Disse kan evt. få et mere lokalt tvist, efter input 

fra kommunerne. 

 
Kan skolen lave en podcast/en videofilm om den nye LUP? Så kan praktikvejlederne 

tilgå dette, når de har tid, idet det er urealistisk, at de får læst LUP´en (der er en PIXI 
udgave af SOSU LUP´en på vej i stil med den, der er for PA). 

Skolen vil arbejde videre på dette forslag. 
 

Kommuner og region er måske også nødt til, at kigge indad og se på, hvad det er for 
rammer, praktikvejlederne har og hvilke læringsforhold, der er for eleverne, når de er i 

praktik. 

 
Skolen vil særligt arbejde med de fire, nævnte punkter (Virksomheden ved, hvad 

eleverne arbejder med i skoleperioderne; Skoleperioderne supplerer praktikforløbene; 
Samarbejdet omkring elevernes udvikling og Virksomheden har den nødvendige 

information om eleverne i skoleperioderne), og vil meget gerne lytte til input fra 
kommuner og region.  

 

 

3. EUX på SOSU ZBC/ Kirsten Dieckmann 

 

Resume  

Orientering vedrørende EUX 

grundforløb og hovedforløb.  

Punktet er en del af årshjulet for LUU 

arbejdet. 

 

 
Sagsbeskrivelse 
Gennemgang af, hvordan det går på EUX grundforløb og EUX hovedforløb holdene.  

 
Samarbejde omkring at fastholde frafaldstruede EUX elever ved evt. at tilbyde eleven 

et ”almindeligt” uddannelsesforløb. 

 
Indstilling 

Det indstilles at EUX elevernes forløb og samarbejdet omkring rekruttering til EUX og 
fastholdelse elever på EUX holdene. 

 
Beslutning 
Der forventes desværre ”kun” 6-8 elever til EUX SSA holdet i august 2019; de 

resterende elever har haft det svært og er vejledt til den almindelige SSA uddannelse. 
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De 6-8 GF2 EUX elever samlæser pt. med andre GF2 EUX forløb i fysik, kemi og 

matematik. 

 
Der er en ny uddannelsesordning på vej, så det kommende hold vil skulle følge en ny 

uddannelsesordning i forhold til EUX holdene fra 2017 og 2018. 
 

EUX eleverne skal til 7 eksaminer, så der er planer om, at rykke biologifaget frem til 
skoleforløb 1, så dette evt. kan afsluttes allerede der. 

 
Der spørges ind til, hvordan skolen vejleder til EUX? Skolen vejleder i.f.t. at EUX er på 

gymnasialt niveau og EUX eleverne skal nå fagene på kort tid. Dette informeres de 
kommende elever om, og derfor kan nogen elever føle sig vejledt væk fra EUX.  

 

 
4. Efter/videreuddannelse og kurser/Ulla Mikkelsen 

 

Resume 

Opsamling fra sidste LUU møde. 

 

 
Sagsbeskrivelse 

Jf. drøftelserne på sidste LUU møde LUU foreslår formandskabet, at dette opprioriteres 
og tages op på alle LUU møder.  

 
Der planlægges en temadag på SOSU/PA AMU området/Tanja Ferslev 

 
Indstilling 
Det Indstilles, at LUU tager stilling til forslaget. 

 
Beslutning 

LUU tiltræder forslaget. 

Temadagen bliver meget snart planlagt, og oplægget til temadagen sendes ud 
snarrest. 

 
Orientering fra Tanja Ferslev: 

I dette forår afholder SOSU AMU 5 forløb ”klar til SOSU” for Næstved, 

Slagelse, Faxe og Kalundborg kommune samt et åbent hold i Roskilde for bl.a. 

Solrød, Lejre, Ballerup, Høje Tåstrup, Køge kommuner.  

Når alle hold er afviklet har vi haft 120 deltager igennem det 5 ugers forløb.  

 

Deltager fra Næstved kommune har ønsket en RKV – så den 14. maj afholder 

Helene Lieberkind RKV før EUV for 14 deltagere op mod SOSU uddannelserne. 

 

Deltager fra Slagelse kommune får et to dages AMU kursus – den personlige 

uddannelses-og jobplan med afsluttende afklaring og RKV før EUV op mod 

SOSU uddannelserne. 

 

Kalundborg har i dag efterspurgt RKV før EUV op mod SOSU uddannelserne for 

deres afsluttede deltagere.  
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Yderligere har vi et forløb for integrationsborgere fra Køge kommune – der er 

brancherettet mod SOSU. 3 halve dage om ugen med praktisk hjælp til ældre, 

fagunderstøttende dansk, og kurser i håndhygiejne, ergonomi m.m.  

 

For optaget i maj indbydes elever, som begynder på GF2 den 13. maj, til at 

deltage i et FVU turbo forløb, som afvikles fra den 1. maj til den 10 maj.  

Her vil vi, hvis de er i målgruppen for FVU, tilbyde et trin i enten FVU læsning 

eller FVU matematik.  

 

I Roskilde kører vi allerede et bånd med FVU læsning mandag og tirsdag 

eftermiddag. 

 

Som noget nyt vil vi skrive ud til alle de elever, som har været til 

optagelsesprøve men desværre ikke har bestået og tilbyde FVU læsning 

og/eller FVU matematik. Vi kan tilbyde op til trin 4 i læsning og trin 2 i 

matematik (adgangsgivende på erhvervsuddannelserne) eller et par trin som 

kan forberede ansøgerne til endnu en optagelsesprøve ved næste optag.  

 

 
Korte, gensidige orienteringer 

 
 Orientering omkring afviklingen af Skills/Majbritt Vangslev, Lone Rosenville og 

Ulla Mikkelsen. 
Der var mange besøgende på SOSU standen. 

De elever, der dystede til Skills var virkeligt gode rollemodeller og tog sig godt af 

hinanden.  
Set uppet i Næstved var virkeligt flot, og SSA eleverne var virkeligt dygtige og 

inspirerende at følge. 
Lørdag var der en del unge, som havde deres forældre med, og Åse Høybye 

mødte flere, som spurgte ind til SSA uddannelsen og konkurrencen.  
Alle erhvervsuddannelserne viste sig rigtigt godt frem med fagstolte elever 

overalt. 
Man vil fra Skills styregruppens side følge op på succesen og de 8. klasser, der 

skal vælge uddannelser til næste år. 

 
 Orientering fra LUU´s møde med bestyrelsen/ Mette Lindelof, Charlotte V. 

Christensen og Dorthe Mikkelsen. 
Mødet mellem LUU´erne og bestyrelsen var i år planlagt anderledes i.f.t. sidste 

år, og det var godt og det var oplevelsen, at bestyrelse og LUU´er kom meget 
mere i dialog.  

Bestyrelsen har evalueret mødet, så det kommende møde er allerede under 
planlægning, det bliver i september 2020, datoen meldes ud snarrest. 

 

 Uddannelsesmødet er rykket til d. 18/6. det afholdes i Roskilde, og input til mødet 
er meget velkomne. 

ZBC´s psykolog, Janne Risager, kommer og holder et oplæg omkring relationer. 

 

 
 


