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Referat af SOSU LUU møde den 9/4, 2018 kl. 9.00-11.55. 

Selandia Park 6, Ringsted; Lokale 21.  

Tilstede: 
Lone Rosenville, Mette Lindelof, Dorte Ørum, Heidi Lemb, Tove Nordmark Grønvold, Inge 

Noack, Charlotte Vagner Christensen, Bente Lyngbo, Rikke Hansen, Pia Påske, Charlotte 
Sørensen, Anni Bindslev Schytte, Lise Juhl Jepsen. 

 
Ny i SOSU LUU: Annie Bindslev Schytte, underviser i Roskilde. 

 
Tilforordnet for uddannelseslederne: Majbritt Vangslev 

 

Sekretær: Majbritt Vangslev, konstitueret uddannelseschef 
 

Referent: Merete Frank Christensen 
 

 

1. Orientering om holdudbud i 2019/Ditte Grostøl 

 

Resume 

Skolen præsenterer de forventede holdudbud 

i 2019. Disse vil tage udgangspunkt i den 
aftalte rammeplan. 

  

 

 

Sags beskrivelse 
Der er fra nogle kommuners bedt om et overblik over udbuddet af SSA hold i 2019. 

Kommunerne har brug for at kunne ansætte de dimensionerede elever inden for et år, 

for at undgå bod. 
Skolen planlægger hold med udgangspunkt i den aftalte rammeplan, og det, der er 

aftalt i LUU er, at hvis en ansøger er bedst kvalificeret og har en SSH baggrund – så 
starter eleven på skoleperiode 1B, når pågældende hold når dertil. 

Dette betyder, at elever, der ansættes til august og november holdet, og som har en 
SSH baggrund, først vil starte uddannelsen året efter. 

 

Konsekvenser 

Sidstnævnte kan have indflydelse på, om dimensioneringen og måltallene for 
elevansættelser opnås. 

 

Indstilling 

 

 

Referat og Beslutning 

Kommunerne afventer at få udmeldt måltal i april over, hvor mange elever, de har 
ansat, og om det passer ift. de elever, de har ansat i hele kommunen, ikke bare 

indenfor SOSU og PA. 

 
Der er en del ansøgere i øjeblikket, som har en SSH-baggrund, så der vil være brug 

for en del pladser til disse. 
 

Det aftales, at kommunerne giver en tilbagemelding på, hvorvidt de ser et behov for 
at der opstartes hold for ansøgere med SSH baggrund senest d. 15/5.  
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På hvilken skole, disse hold skal udbydes vides endnu ikke. 

 
FOA oplever, at en del SSH`ere, som har svært ved at få plads på uddannelsen. 

Kommunerne ønsker dog meget, at ansætte SSH´ere, så FOA kan roligt opfordre 
SSH´erne til at søge ind på SSA uddannelsen. 

 
Det er vigtigt, at være opmærksom på, at ansøgere med SSH baggrund har de 

grundfag, som de skal have, eller om de skal have et specielt GF2. 

 
Slides sendes med referatet ud. 

 

2.  Praktikpladsfordeling i det nære sundhedsvæsen/Tove Normark Grønvold. 

 

Resume 
Region Sjælland har brug for en drøftelse af, 

hvorledes vi som arbejdsgivere kan   
komme til at fungere mere ligeværdigt.    

Bilag 2: Årshjul for fordeling af 
elever i DNS. 

 

 

Sags beskrivelse 

Problematikken består i at, som kommunalt ansat garanteres SSA-eleverne en 
praktikplads i den ansættende kommune, som ofte er elevens hjemkommune.  

En regionsansat SSA-elev kan ikke garanteres at få en praktikplads i sin 
hjemkommune, hvilket kan stille regionen svagere i ansættelsessituationen. 

Regionen oplever, at deres elever ikke altid får de samme muligheder for at komme i 
praktik i nærheden af deres bopælskommune, som de kommunalt ansatte elever.  

 

ZBC har lavet et årshjul for fordeling af regionens SSA elever i DNS, som 
præsenteres. Dette årshjul er dog problematisk i forhold til, at kommunerne får for 

sent besked om, hvilke regionselever, de modtager. 
 

Kan en mulighed for at imødekomme ovenstående være, at regionen ved ansættelse 
af eleverne, aftalte med eleven, hvilken kommune, eleven skulle i praktik i, i DNS? 

 

Konsekvenser 

Det er Region Sjællands oplevelse, at ovenstående giver regionen en større 
udfordring i forhold til at rekruttere elever. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at problematikken drøftes og der findes en tilfredsstillende løsning. 

  

Referat og Beslutning 

Kommunernes elever ved, at de skal i praktik i DNS i den ansættende kommune og 
det ved regionens elever ikke med den nuværende fordelingsprocedure. 

 

Forslaget om, at regionen giver eleverne en plads i en kommune, kan måske være en 
løsning – regionen vil gerne prøve dette. 

Det betyder, at regionen skal informere de forskellige kommuner om, hvilke elever, 
der kommer i hvilken kommune. 

 
Det årshjul, skolen har sendt ud kan ikke bruges, kommunerne har brug for meget 

længere tid end 14 dage, når de skal modtage elever i praktik. 
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En mulighed er også, at skolens vejledere kan også fordele eleverne ud fra 

navnelisterne – dette bliver jo så uden en dialog med den enkelte elev. 
 

Det aftales, at regionen får den fordeling, kommunerne har aftalt af regionens elever i 
DNS, og at regionen ved ansættelse af eleverne aftaler, hvilken kommune, eleven 

skal i praktik i i DNS (både P1A, 1B, og P3). 
Når uddannelseskonsulenterne i kommunerne har fordelt alle eleverne, orienteres 

regionen om, hvor deres elever skal i praktik.  

 

 

3. VFU på GF1/Majbritt Vangslev 

 

Resume 

Sidste års VFU for GF1 eleverne var meget 
svær at få planlagt og gennemført. 

 

 

Sags beskrivelse 

Skolen er ved at lave en ny Lokal Undervisningsplan (LUP) for GF1. 

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 
Det indstilles, at mulighederne for, at GF1 eleverne får tilknytning til arbejdsmarkedet 

og praktikstederne drøftes og gives videre til GF1-LUP gruppen. 

 

Beslutning 
I forbindelse med udarbejdelse af ny lokal undervisningsplan for GF1, vil skolen 

arbejde på, at eleverne skal tage mere ansvar, (der bliver ikke ligeså 
meget ”klasseundervisning”), der skal arbejdes med personlige og sociale 

kompetencer, refleksion og eleverne præsenteres for jobmuligheder m.m. 
 

Temaerne i den nye LUP præsenteres. 
 

Vedr. VFU for GF1 elever: 

Der vil komme til at ligge 3 timers VFU hver uge i de sidste ti uger af GF1.  
Der er et ønske om, at skolen kan præsentere et katalog over, hvor det kunne være 

relevant, at eleverne kom ud og mødte rollemodeller og får øvelse i, at skabe 
relationer. 

 
Eleverne bør præsenteres for den normale aldring og fokusere på kommunikation og 

relations dannelse i VFU på GF1.  
Eleverne kan præsenteres for rollemodeller på skolen via film og faglitteratur med 

fortællinger fra området. 

 
Dette ser skolen også som en mulighed. Skolen spørger, om kommunerne kan hjælpe 

med, at der laves et katalog? Det vil kommunerne gerne, og arbejdsgiverne anbefaler 
at VFU på GF1 finder sted andre steder end på kommunernes plejecentre eks. 

Sportsklubber med aktiviteter for ældre (eks. Svømning), genbrugsbutikker, 
aktivitetscentre osv.  

 
Der er også kommuner, som gerne vil møde op på skolen og bidrage til, at eleverne 

møder noget af virkeligheden. 
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LUU er enige i, at eleverne har brug for at arbejde med personlige og sociale 
kompetencer, og med at tage mere ansvar, samt for at komme mere ud af skolen. 

 
Slides sendes med referatet ud. 

 

 

4. Orientering om Skills 2019 og planlægning af dette/Claus Jensen 

 

Resume 

De regionale mesterskaber afholdes som 

sidste år i Bella Centret. 

 

 

Sags beskrivelse 

 
Der stilles spørgsmål til, om ikke ”borgerne” burde inddrages i vurderingen af 

elevernes præstation. 

 

Konsekvenser 
 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 

 

Referat/Beslutning 

Der udvælges én SSA elev som kandidat på hver skoleafdeling, som enkeltvis skal 

konkurrere imod hinanden i et skolemesterskab, hvor de to bedste udtages til at 
repræsentere ZBC Velfærd til regionsmesterskabet. Disse to elever træner derefter 

sammen op til regionsmesterskabet. 
Skolemesterskabet er planlagt til torsdag d. 30/8, sandsynligvis i Næstved.  

Skolen arbejder på, at etablere et fast trænerteam. 
 

Regionsmesterskabet afholdes i København, Bella Centret, d. 24/10 og 25/10. Det er 
endnu ikke afklaret, om SOSU kun skal konkurrere den ene dag – dette arbejdes der 

dog på (torsdag). ZBC Velfærd skal konkurrere imod SOSU Nykøbing. 

Regionsmesterskabet bliver holdt over to dage, da de øvrige fag også konkurrerer her 
(Copenhagen Skills).  

Der er i Copenhagen Skills tradition for, at der konkurreres i SSH, dette er p.t. ikke i 
tankerne for Region Sjælland (dette er drøftet i skolernes ledelse). 

 
Kommunerne ønsker meget en konkurrence for SSH´ere, for at demonstrere dette 

fag, rekruttere og vise forskellen imellem SSH og SSA. 
Opfordrer også til, at der afvikles en konkurrence for PA. 

 

LUU er kede af, at regionsmesterskabet afholdes i København, det er vanskeligt at 
promovere faget i regionen, når konkurrencen foregår i København. 

LUU tænker, at Skills også kan bruges til at rekruttere kommende elever. 
 

DM i Skills afholdes i Næstved i dagene 4/4-6/4, 2019. 
 

Der er 1-2 pladser i planlægningsgruppen af regionsmesterskaberne, hvis der er 
nogen, der vil. Det er møder i KBH af 2½ times varighed. 

FOA vil gerne have en plads og arbejdsgiverne spørger i baglandet og giver Merete 

besked senest 20/4. 



 
 

Referat, SOSU LUU møde 9/4, 2018 

 

 
 

5. Skolens kommissorium for Skills og samarbejde mellem arbejdsgiver og skole i  

    træningen af Skills eleverne/ Majbritt Vangslev 

 

Resume 
Skolen er på SOSU-siden ved at udvikle en ny 

model for udtagelse og træning til Skills, og vil 
meget gerne samarbejde med praktikstederne 

omkring træning til Skills.  

Bilag : 

 

Sags beskrivelse 
Det er nævnt fra kommunernes og Region Sjællands side, at der kan være gode 

muligheder for at Skills eleverne kan træne til Skills i praksis.  
Træning i praksis, hvor trænerne og praktikvejlederne er tilstede, vil kunne give 

eleverne flere indfaldsvinkler til at løse opgaverne, og måske input til trænerne og 
praktikvejlederne.  

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 

 

 

Beslutning 
Skolen arbejder på at etablere et Skills Team, så de ressourcer, der bruges på dette 

fordeles over alle skoleafdelinger. 
Skolen spørger, om praktikken evt. kan tilbyde træning hos dem? 
Skolen opfordres til at tage kontakt til praktikken individuelt, når der er behov for 

træningsbaner i praktikken.  

 
 

6. Rekruttering/Mette Lindelof 

 

Resume 
Kommuner og region har fokus på 

rekruttering, og hvordan der kan arbejdes 
mere fælles omkring rekruttering, skole og 

arbejdsgiver imellem. 

 

 

Sags beskrivelse 
Det er forskelligt hvordan arbejdsgiverne har deres gang på skoleafdelingerne, og det 

kan være godt, at åbne for, at eleverne kan møde arbejdsgiverne på forskellige 
måder. 

Formandskabet opfordrer til, LUU repræsentanterne til at brainstorme med baglandet 

og bringer forslag i spil til mødet. 

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 
Formandskabet foreslår erfaringsdeling omkring rekruttering, og udvikling af nye 

ideer. 
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Referat/Beslutning 
Der anes en tendens til, at det bliver sværere at rekruttere både SSH og SSA elever. 

 
Brainstorm i LUU: 

 
Nogle kommuner oplever, at deres ansøgere sigter (næsten) alene på SSA. De elever, 

som ikke vurderes egnede til SSA uddannelsen tilbydes ofte en SSH uddannelse, men 

en del af disse ansøgere takker nej til dette og falder ud af ansøgningsfeltet. 
 

Det er skolens opfattelse, at både skole og arbejdsgivere skal ud i folkeskolen og 
møder eleverne i 8. klasse, måske endnu tidligere, og der skal også gøres en indsats 

over for forældrene (mødrene). 
 

Det foreslås, at der udvikles noget (digitalt?), som man kan anvende til at præsentere 
faget fra den spændende vinkel. 

 

FOA påpeger, at det er vigtigt, at der i kommunerne meldes ud, at der er brug for 
SSH´ere og SSA´ere, og at faget tales op – på begge niveauer; det er problematisk, 

at nogle kommuner ansætter ufaglærte i stedet for at uddanne SSH´ere, og ansætte 
disse. 

 
Der udtrykkes også undring over, at arbejdsgiverne vurderer ansøgere som har 

bestået GF2, som uegnede, selv om de har bestået det krav der er (GF2), der er 
formelt. 

 

Der opfordres til, at GF 2-SSH adskilles fra GF2-SSA, så ikke alle elever stiler imod 
SSA, på trods af evt. udfordringer.  

 
En ide kan også være mere vejledning på GF2 til eleverne i forhold til at skrive 

ansøgning og mere hjælp til specielt de ”svage elever” i forhold til uddannelsesvalg). 
 

Der opfordres til, at skolen inviterer praksis ind på GF1 og GF2, så eleverne møder de 
kommende arbejdsgivere og hører om faget. 

 

Kan arbejdsgiverne inviteres med, når indgangsvejledningen tager ud? 
 

Der er udviklet et program med andre erhvervsuddannelser til grundskolen (6.-8. 
klasse), hvor eleverne ”er i faget” via egen PC, så det kan tages med hjem og kan 

præsenteres for forældrene. Dette undersøges. 
 

Skolen arbejder på Gf2 på, at anbefale nogle af eleverne til at søge SSH i stedet for 
SSA. Eleverne er dog nok præget af indstillingen i samfundet til, at alle skal uddannes 

mest muligt. 

 
Det opleves i nogle kommuner, at UU ikke er opmærksomme på at vejlede de unge til 

SOSU uddannelserne.  
 

Skoleafdelingerne mødes jævnligt med UU´erne i kommunerne, og opfordrer til, at 
kommunerne uddannelseskonsulenter tager med til disse møder.  

 
Skolen har et ret tæt samarbejde med de forskellige UU´er i kommunerne, men 

måske skal man satse mere på en god kontakt til folkeskolerne – via skolecheferne. 
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FOA har i forbindelse med et projekt samarbejdet med undervisere på 10. klasser og 

været på grundskolerne og har lavet nogle workshops, og disse har været meget 
populære og spændende for eleverne. 

Opfordrer til, at dette koncept bringes i brug i 8. klasse. 
 

Der er samtaler med GF2 eleverne igennem hele GF2 forløbet, og eleverne vejledes i 
forhold til, hvad læreren oplever, de kan, enten SSH eller SSA. 

 

Arbejdsgiverne kunne evt. udarbejde profil og guide som gør det muligt for elever på 
GF1 at score sig selv og dermed hjælpes til at vælge den rigtige uddannelse. Denne 

profil og guide skal udarbejdes i samarbejde med GF lærerne så det sikres at den kan 
anvendes i undervisningen. 

 
På skoleafdelingen i Roskilde har uddannelseskonsulenterne fra Roskilde og Lejre 

været til stede en gang om måneden, så GF2 eleverne kunne mødes med dem – dette 
opfordres der til på de øvrige skoleafdelinger. 

 

Opfordring til at finde en person, som arbejder i feltet mellem arbejdsgiver og skolen, 
og som kan tage ud på folkeskolen og lave en dag med faget – med uniform, opgaver 

m.m., så eleverne kan føle faget. 
 

Der skal være opmærksomhed på, at den unge generation er meget virtuelle og også 
har brug for rollemodeller, som de kan se sig selv ind i. 

 
På skolen i Slagelse har uddannelseskonsulenterne været på GF2 tidligt og har fortalt 

om, hvordan eleverne kan søge elevplads m.m. 

Uddannelseskonsulenterne kan evt. også kobles på, når indgangsvejledningen er på 
folkeskolerne. 

 
Det er vigtigt, at eleverne i folkeskolen oplever noget ”aktion”, når de præsenteres for 

faget – ikke bare ”tip en 13-ner”. 
 

Kan man præsentere en virtuel vej gennem uddannelserne, hvor eleverne undervejs 
vælger vej i forhold til ønsker og evner. 

 

På brobygningsholdene er der aktiviteter, men de kan fortsat udvikles og udbygges. 
 

Der opfordres fra skolens side til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder 
et forløb for folkeskolernes 5.-6.-7. klasserne, og som der følges op på på 

brobygningsholdene. 
 

Er der tænkt, at der kan skabes nogle fritidsjobs for de unge inden for SOSU faget, så 
de unge mennesker kan møde faget? 

 

Der er kommuner, hvor unge mennesker kan arbejde frivilligt – men uden løn, særligt 
på det pædagogiske område, men også på SOSU området. 

 
FOA opfordrer til, at skolen hjælper eleverne med ansøgningsskrivning, dette tager 

skolen med. 
 

Der opfordres til, at de opgaver, der er hhv. GF2-SSH og GF2-SSA differentieres mere 
–gerne i forhold til de profiler, kommuner og region laver og sender til skolen. 
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Skolen skal dele eleverne, når de arbejder med opgaver og eksamineres, men de 

blandes af og til, for at holdene skal have en hvis dynamik. 
 

Skolen har haft inviteret folkeskolelærerne til at komme og høre/opleve 
uddannelserne, både SOSU og andre uddannelserne, der var dog ikke ret stor 

interesse for dette. 
 

På skolen i Køge, har arbejdsgiverne været med i undervisningen om at skrive en 

ansøgning – dette med succes. 
 

 
OPSAMLING: 

 
Der foreslås en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med de input, der er 

kommet; evt.  med Tony og Katja – Anette Bak Frederiksen undersøger dette, samt 
3-4 fra LUU: 

 

Bente Lyngbo, Mette Lindelof, Charlotte Vagner, en uddannelseskonsulent fra 
regionen og et FOA medlem. 

 
Der skal arbejdes med guides for SSH og SSA, og der skal arbejdes med en virtuel 

guide, hvor eleverne vurderer sig selv op imod de profiler, kommuner og region 
sender ind. 

 

 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 
 Kommunerne anmoder skolen om at have opmærksomhed på, at der fortsat kan 

være SSH elever i gang med uddannelsen, der er startet før 1/1, 2017, og som skal 
til eksamen efter gammel ordning. Der har været en uheldig sag, hvor elever og 

arbejdsgivere ikke kunne få oplyst slutdato på uddannelsen/Bente Lyngbo 

Der har været en situation i greve/Solrød og Roskilde, hvor nogle elever, som var på 
gammel ordning blev lidt forsinket i deres eksamen, da de skulle have et andet 

eksamensforløb. 
Skolen har lavet nogle procedurer for at prøve undgå, at dette sker igen. 

 
 Oversigt over psykiatripladser/Merete frank Christesen 

Denne oversigt er endnu ikke færdig – der skal findes et format, som kan vise hvilke 
pladser, der kan bruges til hvilke hold. 

 

 Regionen har nogle uddannelseskonsulenter, som gerne vil komme og fortælle 
omkring psykiatri. 

 

 


