
 
 

Referat, Fælles LUU møde 30/1, 2018 

 

 

Referat fra Fælles LUU møde den 30/1, 2018 kl. 9.15-12.30. 

Selandia Park 8, Ringsted; Lokale U4.  

Tilstede: 

SOSU LUU: 

Lone Rosenville, Mette Lindelof, Tove Nordmark Grønvold, Inge Noack, Katrine Harrekilde, 

Bente Lyngbo, Rikke Hansen, Vibeke Zangenberg, Maibritt Gisli, Pia Påske, Charlotte Sørensen, 

Lene Bylov, Lise Juhl Jepsen. 

 

Fra regionen deltager Amalie Rump i stedet for Heidi Lemb og Anette Due Hartman i stedet for 

Dorte Ørum. 

 

LUU PA: 

Marianne Frederiksen, Niels Bjerregård Pedersen, Helle Hjarsø, Anne P. Kristensen, Annette 

Madsen, Maibritt Gisli, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Nichlas Riise, Camilla Mogensen, Michael 

Dyhr Jensen, Anders Wehner Jensen, Maria Therese Keller. 

 

Tilforordnet for uddannelseslederne: Jesper Borresen Hansen og Majbritt Vangslev 

 

Sekretær: Carina Villadsen 

 

Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Orientering /Carina Villadsen  

 

Resume 

Carina Villadsen begynder i nyt job 1/2, og Søren 

Clausen er sygemeldt i en periode. 

Evt. lovgrundlag 

 

Sags beskrivelse 

Orientering om, hvordan organiseringen kommer til at se ud fra d. 1/2.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning 

Som konsekvens af, at Carina Villadsen stopper på ZBC Velfærd og Søren Clausen er 

sygemeldt, bliver uddannelsesleder Majbritt Vangslev konstitueret som 

uddannelseschef. 

Michael Kaas er i denne periode øverste direktør for ZBC Velfærd. 

 

Carina Villadsen takker for et rigtigt godt samarbejde med LUU, og LUU takker også 

for samarbejdet. 

 

 

2.  Forretningsorden for LUU på ZBC Velfærd/ Lone Rosenville og Marianne Frederiksen 

 

Resume 

Der er lavet en skabelon for forretningsorden 

for alle LUU på ZBC. 

Bilag 2:  

Formandskabets indstilling til 

forretningsorden 
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Sags beskrivelse 

Formandskabet har sammen med skolen lavet et udkast til ny forretningsorden for 

LUU Velfærd med udgangspunkt i den gældende lovgivning. 

Der er følgende ændringer i den nye forretningsorden i forhold til den tidligere: 

 §2, hvor AMU LUU er indskrevet i LUU på ZBC Velfærd; 

 §3 stk. 1-3, som er tilføjet forretningsordenen; 

 §3, stk. 6 er under afklaring; 

 §4, stk. 3, der udpeges navngivne suppleanter til LUU. 

 §5 stk. 5: LUU arbejder efter et årshjul  

 § 14 er tilføjet forretningsordenen; 

 Tilføjelse vedrørende samarbejde med ZBC´s bestyrelse og advisory boards 

sidst i forretningsordenen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at forretningsordenen drøftes og vedtages. § 4 i forretningsordenen om 

den præcise sammensætning af LUU drøftes særskilt. 

 

Beslutning 

Vedr. & 3, stk. 6: LUU kan tage udgangspunkt i, hvilke tvistigheder, der sendestil 

PASS, for måske at kunne foregribe tvistigheder. Det kan sættes på årshjulet, at LUU 

skal arbejde med dette. 

 

Stk. 10: der laves en ens formulering: LUU/lokale uddannelsesudvalg. 

 

Stk. 11: ligges i årsjul. 

 

Stk. 14: Spørgsmål om, om den tidligere AMU del kommer på som fast del af LUU 

møderne?  

Det er planen, at LUU skal drøfte efter- videreuddannelse to gange om året, og at der 

tilforordnes repræsentanter til disse møder. Uddannelseslederen for efter- 

videreuddannelse deltager i alle LUU møder, for at sikre løbende fokus på efter-

videreuddannelse. 

 

Vedr. &4: Forslag til dagsorden sendes til formandskab og sekretariatet. 

 

Vedr. Advisory Boards: 

LUU ønsker en åben dialog med skolen og at der er så stor gennemsigtighed i 

beslutningsprocesserne som muligt.  

Det er dog formuleret, at advisory board´s arbejde ikke skal gå ind over LUU opgaver 

og beføjelser. 

LUU foreslår, at det skrives ind, at LUU forventer at blive orienteret, i forbindelse 

med, at der nedsættes advisory boards, som skal arbejde med at forstærke 

uddannelserne.  

 

Vedr. suppleanter: Regionen har brug for, at der kan udpeges en suppleant til 

somatik området og én til psykiatriområdet. Dette anerkender LUU. 

 

Forretningsordenen vedtages af LUU. 

 

 

 

3. Sammensætning af LUU på ZBC Velfærd/ Lone Rosenville og Marianne Frederiksen 
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Resume 

Formandskabet har forslag til en let justeret 

sammensætning af LUU 

Bilag 3:  

Formandskabets forslag 

sammensætning af LUU ZBC Velfærd. 

 

Sags beskrivelse 

Der foreslås følgende:  

LUU sammensættes af kommuner og region, samt organisationer som hidtil.  

Der foreslås tilforordning af to fra kommunerne og en fra regionen, som har indblik i 

og ansvar på efter- og videreuddannelsesområdet. 

Der foreslås derudover tilforordning af færre lærere og elever. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter forslaget til sammensætning og beslutter sig for en 

sammensætning. 

 

Beslutning 

Vedr. regionens repræsentant i PA LUU: Det kan blive vanskeligt, at finde en 

repræsentant mere ud over Niels Pedersen. Han vil dog arbejde på at finde en. 

 

Vedr. tilforordnede undervisere: Skolen har foreslået, at der tilforordnes hhv. 4 og 3 

undervisere til hhv. SOSU og PA LUU. 

LUU lader skolen afgøre, hvor mange undervisere, der skal tilforordnes. 

 

Vedr. efter- videreuddannelsesområdet: Der er bekymring blandt LUU medlemmerne, 

om efter-videreuddannelsesområdet ikke bliver prioriteret højt nok med den 

sammensætning, der er foreslået. 

Dette drøftes, og det er ikke muligt, at finde frem til en anden sammensætning, idet 

det ikke ønskes, at LUU bliver meget større. 

 

LUU beslutter, at følge formandskabets forslag til sammensætning. LUU aftaler at 

forpligte sig på, at arbejdet med efter- og videreuddannelsesområdet skal prioriteres 

på LUU møder to eller tre gange årligt. 

 

LUU´s arbejde med efter- videreuddannelse evalueres ved det første møde i 2019. 

 

 

4. Orientering om flytning af elevadministration og dermed ændring i  

    kontaktpersoner i elevadministrationen, samt én fælles postkasse /Gitte Fuglsang  

    Mortensen, teamleder for EUD Velfærds elevadministration. 

 

Resume 
De administrative medarbejdere er flyttet til de 

forskellige skoleafdelinger pr. 1/1 2018. 

 

 

Sags beskrivelse 

Flytningen og omorganiseringen af elevadministrationen har betydning for, hvordan 

kommuner og region skal kontakte skolen omkring eleverne. 

LUU har bedt om en fælles postkasse til praktikerklæringer og andre henvendelser fra 

arbejdsgiverne. 

 

 

Indstilling 

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

Der orienteres om, at de administrative medarbejdere nu sidder på de fem 

skoleafdelinger. Anli Tobiasen er koordinator for dem.  

Listen over placering og ansvarsområder sendes med referatet ud. 

 

 

5. Orientering om ”sikker post” til og fra ZBC Velfærd /Gitte Fuglsang  

    Mortensen 

 

Resume 

Der er usikkerhed om, hvorvidt de 

administrative medarbejdere og 

uddannelsesvejlederne kan sende og 

modtage ”sikker post” i deres mailboks, efter 

implementering af nyt IT system. 

Evt. lovgrundlag 

 

Sagsbeskrivelse  
Det er helt afgørende, at der kan sendes sikker post til og fra kontaktmedarbejdere på 

ZBC for ikke at overtræde persondataforordningen. Alle har samme forpligtigelse i forhold 

til overholdelse af persondataforordningen. 

 

Konsekvenser 

Både arbejdsgivere og skole risikerer meget store bøder, hvis ikke 

persondataforordningen overholdes. 

 

Indstilling 

Det indstilles at punktet drøftes og at LUU får en tilkendegivelse af, hvornår 

muligheden for at sende og modtage ”sikker post” til ZBC Velfærd er på plads. 

 

Orientering og Beslutning 

Der er oprettet fire fælles postkasser: en til SSA, en til SSH, en til PA og en til GF. 

Disse postkasser er sikre – til sikker post.  

Det er ikke afklaret hvornår disse postkasser oprettes. Der sendes besked ud med 

mailadresserne, når de er oprettet. 

 

De administrative medarbejdere får ydermere digital signatur – hvilket også giver 

sikker post. Det gamle SOSU system lukkes torsdag og det nye starter op i uge 8. 

Lige nu er den sikre postkasse zbc@zbc.dk  

 

Der er sendt informationer ud fra Anli Tobiasen til kommuner og region, og skolen 

arbejder med stort fokus på, at få udviklet IT systemet til at leve op til 

Persondataforordningen, som træder i kraft d. 25/5, 2018. 

 

Spørgsmål omkring dette kan sendes til Gitte Fuglsang på: gfm@zbc.dk  

 

 

 

6. Orientering om justering af erhvervsuddannelser ved ny LOV, 1692, af 26/12,  

    2017 og BEK 4, af 3/1 /Ditte Grostøl 

 

Resume 

Der er udstedt ny LOV, 1692 med 

ikrafttrædelse 1/1, 2018 samt ny 

Link til ny LOV: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/

R0710.aspx?id=196952  

mailto:zbc@zbc.dk
mailto:gfm@zbc.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196952
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196952
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hovedbekendtgørelse, BEK 4 af 3/1, 2018, 

med ikrafttrædelse 5/1. 

Link til bekendtgørelsen: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/

R0710.aspx?id=197009  

 

Sags beskrivelse 

Den nye LOV og BEK indeholder ændringer på især godskrivningsområdet og 

ændringer i forhold til eleverne og deres adfærd på og udenfor skolen. 

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Noget af det nye i bekendtgørelsen er, at skolen kan inddrage elevernes 

mobiltelefoner, regulere på eleverne adfærd på de sociale medier – også uden for 

skoletiden, samt anmode eleverne om at lade sig teste for alkohol og rusmidler. 

 

Skolen har pligt til at orientere arbejdsgiverne, hvis eleverne har en problematisk, 

gentagen adfærd af en hvis betydning. 

 

Der er ændringer i forhold til elevens retslige forhold: Eleverne har krav på, at en 

uddannelsesaftale forlænges, hvis eleven ikke består pga. sygdom. Det er nu 

arbejdsgivers pligt, at henvende sig til PASS, hvis der er uenighed i.f.t. forlængelse. 

 

RKV er ikke længere en del af uddannelsen og er nu kun 5 dage. 

 

EUV1 elever kan nu tage certifikater, efter de er begyndt på EUV1 uddannelsen, altså 

tage dette sideløbende. 

 

Uddannelsen skal ikke længere være så kort som muligt – så der er ændringer i 

reglerne om godskrivning: 

Det er frivilligt for eleven om vedkommende vil forkortes for grundfag.  

Standard godskrivning er efter skolens opfattelse uændret.  

 

Der er usikkerhed i LUU om, om eleverne kan undlade at få godskrivning for 

praksiserfaring. Skolen afklarer dette. 

 

31/1: Skolen har spurgt Michael Kümmel fra Danske SOSU skoler, om 

standardafkortning af SSA uddannelsen er omfattet ad den nye LOV. Svaret er: 

Nej. Den regelbundne afkortning – som anført i bilag 1 - ligger fast. Det gør 

standardafkortningen på 10 % også. 

De SSA elever, som er begyndt i februar 2018 har ikke søgt ind på uddannelsen via 

optagelse.dk, hvorfor de skal følge den nye lovgivning m.h.t. godskrivning. 

Ved andre tvivlsspørgsmål kan Anette Bak Fredriksen kontaktes på abfr@zbc.dk  

telefonnummer: 28 88 51 05 

 

Det aftales, at skole og arbejdsgiver vil arbejde på at løse tvivlsspørgsmål imellem 

sig, så ikke PASS behøver at blive inddraget. 

 

OBS at reglerne for studieordensreglerne bør være lette at finde på hjemmesiden. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197009
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197009
mailto:abfr@zbc.dk
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De slides, Ditte har lavet sendes med referatet ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Orientering om elevernes muligheder for at bo på skolehjem, både i  

     skoleperioder og i praktikperioder/ Poul Fridan Jørgensen, leder af skolehjemmet på  

     ZBC, Slagelse  

 

Resume 

 

Evt. lovgrundlag 

 

Sags beskrivelse 

Da uddannelserne ikke altid udbydes på alle skoleafdelinger kan det at bo på 

skolehjem, være en løsning for nogle elever. 

Der er også muligheder for at bo på skolehjem i praktikperioder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Orientering og Beslutning 

Skolehjemmene er hovedsageligt for GF1 og GF2 elever, samt unge elever på 

hovedforløb. 

 

Elever over 18 år med en uddannelsesaftale kan bo på skolehjem. Det koster 500 kr. 

som arbejdsgiver betaler og som refunderes via AUB. 

 

Eleverne kan ikke bo på skolehjem i praktikperioderne, men de enkelte skolehjem kan 

kontaktes, hvis der er en særlig udfordring for eleven, som gør eleven er 

frafaldstruet. 

 

Skolens brochure sendes med referatet ud. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 Orientering om overenskomstforhandling/Lone Rosenville. 

Der er en risiko for, at der kan opstå konflikt i.f.m. overenskomstforhandlingerne. 

Det er vigtigt, at eleverne ikke kommer til at udføre konfliktramt arbejde – de må 

kun udføre opgaver, som de har lært. 

De faglige organisationer kan kontaktes i tvivlstilfælde. 

 

 Orientering om IT på ZBC i øjeblikket/Carina Villadsen. 

Der er på skolen ret store udfordringer med IT systemerne, som skal lægges 

sammen. Der er bl.a. problemer med Fronter for både elever og undervisere og med 

fraværsregistreringer. Fraværsregistreringer foretages i øjeblikket i Elevplan, men 

det kan betyde, at uddannelsesvejlederne får afholdt fraværssamtaler lidt for sent. 

 

 Orientering om bestyrelsens invitation til LUU d. 5/3. 
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Bestyrelsen for ZBC inviterer LUU´erne på ZBC til møde d. 5/3 kl. 15-17.         
  


