
  
 

 

Referat, SOSU LUU møde 9/4, 2019 

 

Dagsorden til SOSU LUU møde den 9/4, 2019 kl. 12.30 – 14.30. 

 

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

 

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. 

 

Tilforordnet: Susanne Marstal, uddannelseschef 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Frafaldsprocedure for SSA elever på første skoleperiode/ Mette Lindelof og  

    Majbritt Vangslev 

 

Resume 
Det er ikke tilstrækkeligt, at der tages 

hånd om de nye SSA elevers fravær efter 
80 lektioners fravær – det giver stor risiko 

for frafald. 

Bilag 3: Procedure omkring fravær 

 
Sagsbeskrivelse 

Både arbejdsgivere og skole har meget stor interesse i, at SSA eleverne støttes i at 
gennemføre uddannelsen allerede fra første dag på uddannelsen. 

Derfor er der brug for, at der tages hånd om elever, som har fravær i første skoleperiode. 

 
Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter problemstillingen og gerne fremkommer med forslag til at 
gribe frafaldstruede elever tidligt og støtte op om dem. 

 
Beslutning 
Der er blandt kommuner, region og skole enighed om, at den gældende 

fraværsprocedure, hvor SSA eleverne kan have op til 80 lektioners fravær, inden de 
indkaldes til fraværssamtale, ikke er god nok. Elever, der har så meget fravær vil være 

meget fraværstruede. 
 

Måske skal der arbejdes med fraværsperioder i stedet for? 

 
LUU beslutter, at formandskabet udarbejder et forslag for fraværsprocedure til næste 

LUU møde.  LUU forslår, at der afholdes fraværssamtale, hvis en elev har et fravær på 
3 dage eller 20 lektioner.  

 
Det foreslås, at der evt. udarbejdes nogle spørgsmål til fraværssamtalerne (kan de evt. 

kaldes uddannelsessamtaler eller fremmødesamtaler), så f.eks. praktikvejlederne kan 
støtte sig til disse ved samtaler. 

Der er dog procedurer for fraværssamtaler ved alle arbejdsgivere. 
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2. Præsentation af læringsforløb på SOSU uddannelsen i Moodle/Lise Juhl  

    Jepsen 

 

Resume 
LUU har tidligere spurgt ind til opbygningen 

og funktionen af Moodle. 

 

 
Sagsbeskrivelse 

Moodle er skolens læringsplatform, som erstattede Fronter. 
Alle undervisningsforløb er beskrevet i læringspakker i Moodle og anvendes af eleverne 

og underviserne på alle skolerne. 
 

Underviserne viser eksempler fra GF1 og fra SSH- og SSA uddannelserne. 

 
Indstilling 

Det indstilles, at LUU stiller evt. spørgsmål vedrørende Moodle og læringspakkerne. 

 
Beslutning 

Eleven kan tilgå Moodle hele tiden, også i praktikperioderne, så man kan i praktikken 
bede eleven om at læse op på noget, hvis der er noget, eleven har brug for. 

 
Moodle kræver lidt mere fællesforberedelse, dette kan være en fordel for det kollegiale 

samarbejde. 
 

Underviserne mødes i faggrupperne to gange om året og udvikler på læringspakkerne 
i.f.t. udvikling i fagene og så de svarer til virkeligheden. 

 

Nogle elever synes, at Moodle er svær at finde rundt i – det kræver øvelse, og dette 
arbejdes der med fra starten af. 

 
LUU udtrykker meget interesse for og tilfredshed med præsentationen af Moodle. 

 
 

3. Præsentation af PIXI udgave af SOSU LUP´en og de tilrettede skole- 

    praktikopgaver/ Mette Lindelof, Anette Due Hartmann og Ditte Grostøl 

 

Resume  
LUP gruppen har mødtes og har tilrettet 

skole-praktikopgaverne. 

Bilag 4: Pixi udgaven af SOSU LUP med 
praktikopgaver. 

 
Sagsbeskrivelse 

 
Indstilling 
Det indstilles, at LUU drøfter Pixi udgaven af SOSU LUP´en og tilretningerne af skole-

praktikopgaverne. 
Det indstilles at opgaverne tilrettes endeligt til godkendelse. 

 
Referat og Beslutning 
Da man i LUP gruppen skulle lave skole-praktikopgave 3, fik man øje på, at der ikke var 

beskrevet en tydelig progression i de første skole-praktikopgaver. Derfor har man 
arbejdet med alle skole-praktikopgaverne. 
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Der er stor ros til PIXI udgaven af LUP´en.  

Der ønskes dog en beskrivelse af hvordan dataindsamlingen sættes i spil i den 
efterfølgende skoleperiode. Anni Bindslev Schytte vil formulere denne beskrivelse. 

 
Det foreslås, at skole-praktikopgave 3 også skal uploades til Moodle, så der er 

dokumentation for, at eleven har lavet opgaven. 
 

Vedr. fremlæggelse i praktikken af skole-praktikopgaven, så er der i kommunerne ikke 
helt enighed om, at eleven skal fremlægge opgaven i praktikken (måske skal det ikke 

være til vejleder, men til elevkammerater?), det foreslås, at det bør være et kan.  
LUU tiltræder, at der skal stå at skole-praktikopgaven kan fremlægges i praktikken. 

 

Det er stadig op til den enkelte praktikvært, hvordan elevens arbejde med 
praktikopgaverne operationaliseres. 

 
Praktikopgaverne kan også være et løft for nogle praktikvejledere. 

  
Forslag til rettelse på side 4: Enkelte af de ugentlige vejledningssamtaler kan 

planlægges med flere elever… det foreslås, at ”enkelte” slettes. 
Kommentar: Dette er fra den generelle del af LUP´ en og vil kræve en ændring af 

denne. 

 
LUU roser skole-praktikopgaverne og tiltræder disse. De nye skole-praktikopgaver 

tages i brug fra hold maj 2019. 
 

 

 

4. Besked til regionsansatte elever om praktikplads i kommunerne/Heidi  

    Lemb og Lisbeth Trebbien 

 

Resume  
Der er nogle af regionens elever, som 

oplever, at de ikke får besked om deres 
praktikplads i kommunen fire uger inden 

praktikstart. 

 

 
Sagsbeskrivelse 

Det blev besluttet på LUU mødet 9/4, 2018, at regionen skal aftale, hvilken kommune 
deres elever skal i praktik i (i praktik 1 og 3B), når de bliver ansatte i regionen. Dette 

bl.a. for at regionens elever er fordelt hurtigt til kommunerne, så kommunerne kan 
orientere den enkelte elev om hvilket praktiksted, vedkommende får.  

Det er ikke altid, at regionens elever får tidligt besked om praktiksted. 

 
Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter problemstillingen og aftaler fremtidig sikring af, et eleverne 
får besked. 

 
Beslutning 
Der er et ret stort problem omkring ovenstående – LUU henstiller til at regionens 

elever fordeles i kommunerne samtidig med at kommunens egne elever fordeles; dette 
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var netop baggrunden for, at regionen aftaler, hvilken kommune, eleverne skal i 

praktik i, når eleven ansættes. 

FOA vil også tage fat i dette, da der er overenskomster, der skal overholdes. 
 

Kommunerne har et problem med at få lister over, hvilke regionselever, der kommer i 
P3, da der kan være elever, der er ophørt eller er på orlov, og som derfor ikke kommer 

i P3.  
De har behov for dette og for, at der til elevens navn er tilknyttet et forløbsnummer. 

Heidi Lemb og Lisbeth Trebbien tager dette med til HR. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 
 

 Ny funktion på ZBC 
SOSU ZBC ansætter snart en praktikkonsulent, som kan tage ud i praktikken og 

støtte op omkring elever, der har vanskeligheder. Det er et treårigt projekt, der er 

igangsat, da andre erhvervsuddannelser har praktikkonsulenter. 
Hun skal være i tæt kontakt med praktikstederne. 

 
 Der er planlagt flytning af undervisningen fra Ingemannsvej til Bredahlsgade i 

Slagelse 
 

 Mette la Cour Sell har opsagt sin stilling som uddannelseschef i Køge, og der arbejdes 
på, hvordan opgaverne skal lægges fremover. 

 


