
 
 

Referat, Fælles LUU møde 9/4, 2018 

 

 

Referat af Fælles LUU møde den 9/4, 2018 kl. 12.30-14.15. 

Selandia Park 6, Ringsted; Lokale 21.  

Tilstede: 
SOSU LUU: 

Lone Rosenville, Mette Lindelof, Dorte Ørum, Tove Nordmark Grønvold, Inge Noack, Charlotte 
Vagner Christensen, Bente Lyngbo, Rikke Hansen, Pia Påske, Charlotte Sørensen, Anni 

Bindslev Schytte, Lise Juhl Jepsen. 
 

LUU PA: 
Marianne Frederiksen, Ulla Mikkelsen, Niels Bjerregård Pedersen, Helle Hjarsø, Karin Andersen, 

Anne P. Kristensen, Annette Madsen, Ea Kristensen, Camilla Mogensen, Michael Dyhr Jensen. 

 
Tilforordnet for uddannelseslederne for PA: Mette la Cour Sell 

 
Sekretær: Majbritt Vangslev, konstitueret uddannelseschef 

 
Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Orientering om ZBC EUD Velfærd/Majbritt Vangslev 

 

Resume 
 

 

 

Sags beskrivelse 
Kort orientering om, hvordan situationen er på ZBC  og ZBC Velfærd nu. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

  

Referat/Beslutning 
Der er travlhed på skolen med nye LUP´er for GF1 og PA uddannelserne og der 

arbejdes med læringspakker på alle forløbene. 
 

Den nye læringsplatform, MOODLE, er under implementering på hele ZBC. Dette 
bliver Roelof Wouwenaar og Ditte Grostøl beskæftiget med. 

 
Skolen har indkøbt nye simulationsdukker, som underviserne skal have kursus i at 

anvende. 

 
Direktør Michael Kaas og uddannelseslederne på ZBC Velfærd skal mødes og drøfte ny 

ledelsesstruktur – det ventes afklaret omkring august. Det er uafklaret, om der 
kommer er ny uddannelsesdirektør på ZBC Velfærd. 

 
LUU udtrykker stor bekymring for området, hvis der ikke kommer en ny direktør for 

ZBC Velfærd. 
Dette fordi man er bekymret for, om uddannelserne på velfærdsområdet ”drukner” i 

blandt de mange andre uddannelser og fordi velfærdsuddannelserne er anderledes, 

idet arbejdsgiverne er offentlige – der er kun enkelte private arbejdsgivere på SOSU 
og PA området. 
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Hver arbejdsgiver ansætter mange elever, og bruger mange ressourcer på at uddanne 

elever.  
 

Det aftales, at formandskabet i fællesskab laver en indstilling på vegne af LUU, til 
Michael Kaas om, at der fortsat skal være en chef/direktør for ZBC Velfærd. 

 

2. Orientering i forhold til konflikt/Lone Rosenville og Ulla Mikkelsen 

 

Resume 
De elever, som ikke allerede er i praktik 

forventes at skulle gå i praktik, hvis 

underviserne på skolen rammes af konflikt 
(Lock out). 

Der er områder der er udtaget til både strejke 
og konflikt. 

Evt. lovgrundlag 

 

Sags beskrivelse 

Ovenstående kræver dog en rammeaftale mellem arbejdsgivere og de faglige 
organisationer, og den er endnu ikke lavet. 
Før denne er lavet, kan eleverne ikke komme ud i praktik. 
 

De elever der er ude i praktik på nuværende tidspunkt, må ikke lave andet arbejde 
end de er vejledt i, og de må ikke påtage sig yderlige opgaver, end de gjorde før 

strejke/konflikt. 
 

FOA vil gennemgå rammeaftaler og de vejledninger der bliver aktuelt for både 

eleverne, praktikvejlederne og arbejdsgiverne. 

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Referat/ Beslutning  

En rammeaftale om elever, som er på skole i konfliktperioden, skal laves centralt 
fra, og denne er endnu ikke kommet. 

 
Det er elevernes arbejdsgivere, som laver en plan for, hvad de elever, som er på 

skolen skal, i tilfælde af konflikt. 
Det er ikke i alle tilfælde, at eleverne skal møde i praktik – det kan være, at 

eleverne skal arbejde med deres praktikmål på en anden måde eller med opgaver 
hjemme eller et sted i kommunen. 

 

FOA har udarbejdet en konfliktvejledning for elever – og det har KL også, og der 
er ikke helt enighed om, hvordan eleverne skal forholde sig.  

Eleverne må henvende sig til den enkelte arbejdsgiver og den enkelte FOA 
afdeling. 

 
Lone Rosenville vil gerne dele noget af FOA´s vejledning med LUU. 

 
Region Sjælland har ligeledes udarbejdet en skrivelse om, hvordan deres elever 

skal forholde sig og denne er sendt til eleverne. 
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FOA opfordrer til, at arbejdsgivere og organisationer arbejder på at lave aftaler 

omkring eleverne og deres forløb inden en evt. konflikt. 
 

 

 

4. Orientering om vejledningscentret/Anette Bak Frederiksen 

 

Resume 

ZBC`s vejledning er samlet i én afdeling. Det 
betyder, at den fraværsprocedure, som SOSU 

Sjælland indførte er ændret. 

 

 

Sags beskrivelse 
Anette Bak Frederiksen vil orientere om vejledningscentret og hvad arbejdes der med 

i vejledningen – herunder, evt. ændringer på fraværssamtalerne med baggrund i, at 
vi gerne vil ramme den model, der giver mest mulig effekt. 

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 
Det indstilles, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 

 

Referat/Beslutning 
Ved fusionen blev vejledningen delt op imellem indgangsvejledning og 

gennemførselsvejledning. Disse ligger nu i to forskellige ledelsesområder. 

 
Gennemførselsvejledningen har ansvar for vejlede alle elever, også på 

hovedforløbene. 
 

Det er primært elevens eget ansvar, at vedkommende gennemfører uddannelsen.  
 

Dernæst er det kontaktlærer og undervisningsteam, som skal understøtte eleven i at 
gennemføre. Gennemførselsvejledningen skal understøtte dette. 

 

Kontaktlæreren har en samtale med eleverne ved skoleperiodens start, og midt i – og 
for nogle elevers vedkommende også til sidst i skoleforløbet. 

 
Derudover er der holdmøder omkring GF forløbene. 

 
Kontaktlærerne anvender også opringning, SMS eller mail til elever, som er 

udfordrede, og i mange af disse situationer kommer gennemførselsvejledningen med 
ind over. 

 

Der gøres opmærksomt på, at elever, som har brug for en SPS støtte på GF, også vil 
have mulighed for, at få dette hovedforløbet. 

 
Vedrørende vejledning af elever med fravær. 

Eleverne er forskellige, og derfor er der måske behov for en anderledes indsats i 
forhold til at den enkelte elev gennemfører. Nogle elever skal vejledes efter tre dages 

fravær og andre behøver ikke vejledning efter 14 dages fravær. 
 

FOA opfordrer til at overveje, om den gældende procedure bør ændres, hvis den har 

givet gode resultater. 
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Kommunerne har oplevet en god udvikling i fraværet og elevernes opmærksomhed på 
dette efter denne procedure blev indført. 

 
I vejledningen tænkes der i en tidligere indsats over for de elever, som vurderes til, at 

være udfordrede på at møde op, og dette skal vurderes af kontaktlærer, 
underviserteam og gennemførselsvejledning. 

 

Arbejdsgiverne ønsker, at der fortsat er stort fokus på elevernes fravær, men vil 
gerne se på en anden procedure for fraværssamtaler. 

 
Anette Bak Frederiksen vil lave et udkast til en anden procedure, som præsenteres for 

LUU inden den tages i brug. 
 

De viste slides sendes med referatet ud. 

 
 

5. Opsamling af LUU`s møde med ZBC bestyrelses /Mette Lindelof og Marianne  

    Frederiksen 

 

Resume 
LUU var inviteret til møde med bestyrelsen for 

ZBC d. 5/3. 

 

 

Sags beskrivelse 

 

 

Indstilling 
Der indstilles til, at LUU formulerer en tilbagemelding til ZBC´s bestyrelse, som 

Majbrit Vangslev kan bringe videre. 

 

Referat/Beslutning 

LUU ser det som positivt, at bestyrelsen vil mødes med LUU´erne.  

 
Der er LUU´s opfattelse, at det dialogmøde, som LUU var inviteret til 5/3 ikke var 

særligt dialogbaseret. 
 

Det var et møde med ZBC´S bestyrelse, som dækker alle ZBC´s uddannelser, så 
mødet havde afsæt i en meget anderledes verden end SOSU/PA verdenen. 

 
LUU foreslår, at det enkelte LUU får mulighed for at rejse to-tre ting med bestyrelsen 

ved kommende møder, ellers giver det ikke mening for dette LUU at deltage. 

 
Bestyrelsen opfordres også til, at blande sig med deltagerne i mødet i stedet for at 

sætte sig for sig selv. 
 

LUU undrer sig over, at direktør Søren Clausen slet ikke blev nævnt ved mødet. 
 

Det aftales, at Majbritt Vangslev overbringer LUU´s mundlige evaluering af mødet 
med bestyrelsen til Michael Kaas. 
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Korte, gensidige orienteringer 

 
 Opsamling på udpegning af LUU medlemmer/Majbritt Vangslev og Merete Frank 

Christensen 
Påmindelse om, at sidste frist for udmelding af udpegning til LUU er 15/4. 

 
 

 

 Orientering om Elevplan/Merete Frank Christensen 
Eleverne bliver igen fraværsregistrerede i Elevplan, og arbejdsgiverne skulle kunne 

se egne elevers fravær og få en melding, hvis en ansat elev er fraværende. Dette 
kræver, at arbejdsgiver sætter et flueben, som vist tidligere. 

Ved spørgsmål, kontakt Anli Tobiasen på anto@zbc.dk eller Jane Nielsen på 
jann@zbc.dk  

 
 

 Orientering om procedure for godskrivning af elever over 25 år/Merete Frank 

Christensen 
Ikrafttrædelsen af LBK nr. 271 af 23/03/2017 betyder, at skolen nu spørger eleven, 

om denne ønsker afkortning af uddannelsen, når der laves RKV på eleven. 
Arbejdsgiver skal i princippet ikke spørges, så elevens ønskes noteres på 

profilskemaet, som sendes til arbejdsgiver. 
 

 Orientering om kommende lokale praktikmøder og uddannelsesmøde/Merete Frank 

Christensen 
Skolen inviterer til lokale praktikmøder på skoleafdelingerne på disse datoer: 
Næstved: 23/8 

Holbæk: 27/8 
Køge: 29/8 

Slagelse: 5/9 

Roskilde/Ringsted: 6/9 
 

Der laves en fælles dagsorden til disse møder, denne laves af skolen, men input er 
velkomne og sendes til Merete Frank Christensen på: mlfc@zbc.dk  

 
OBS: der inviteres til ét PA praktikmøde, idet, der er så få elever og dermed få 

praktikvejledere. På dette vil der bl.a. nok skulle arbejdes med den nye LUP. 
 

 PASS har lige sendt invitation til dialogmøde d. 21/6, og LUU medlemmerne 

opfordres til at sende punkter til dette til Marianne Frederiksen og Ulla Mikkelsen, 
som indsamler punkter for begge uddannelsesretninger til dialogmødet med PASS. 

PASS skal disse punkter inden 1/6. 
 

 Det er meget svært at finde kontaktpersoner og kurser og andet på ZBC´s   
           hjemmeside. 

           Den liste, Anli har sendt ud til arbejdsgiverne, sendes til FOA´s repræsentanter. 
 

           Der mangler også en oversigt over, hvilke gennemførselsvejledere, praksis  

           kan kontakte ved behov.  
           Orientering: 

           På ZBC´s hjemmeside, under bjælken ”Personale” er det muligt at søge på navnet   
           på den medarbejder, man skal have kontakt til. 
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