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Referat fra SOSU LUU møde den 13/6, 2018. 

Selandia Park 6, Ringsted; Lokale U5.  

Tilstede: 
Inge Noack, Charlotte Vagner Christensen, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, Dorte Ørum, 

Heidi Lemb, Lisbeth Trebbien; Pia Påske, Kirsten Christiansen, Lene Bylov. 
 

Tilforordnet for uddannelseslederne: Majbritt Vangslev 
 

Sekretær: Majbritt Vangslev, konstitueret uddannelseschef 
 

Tilforordnet og referent: Merete Frank Christensen 

 
 

1. Holdopstarter i 2019/Majbritt Vangslev og Ditte Grostøl 

 

Resume 
Skolen har fået tilbagemeldinger fra 

arbejdsgiverne omkring behov for hold for 
elever med SSH baggrund 

Bilag 7: Skolens forslag til udbud af 
hold i 2019. 

 

 

Sags beskrivelse 

Der præsenteres et forslag til holdudbud på baggrund af tilbagemeldingerne omkring 
merithold.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter det/de stillede muligheder og tager stilling til, hvordan 
holdudbuddet i 2019 bedst kan opfylde de behov for elevansættelser, der er.  

 

Beslutning 

Der præsenteres to forslag til optag i 2019, ved det første vil der være ca. 65 pladser 
til elever med SSH baggrund, ved det andet, vil der være ca. 120 pladser til elever 

med SSH baggrund.  
Det er også en mulighed at udbyde ét hold for elever med SSH baggrund. Det er der 

ikke regnet på. 
 

Det aftales, at skolen laver et forslag med ét hold for elever med SSH baggrund, og 
det sendes ud med referatet. LUU repræsentanterne har herefter en uge til at 

godkende forslaget eller ikke godkende det. 

 
 

2.  Optag til SSA november hold/Mette Lindelof 

 

Resume 

Ansættende myndigheder vil muligvis ikke kunne 
overholde datoerne i årshjulet for optag til 

november holdene. 

 

 

Sags beskrivelse 
Ifølge det årshjul, som Kommunerne og Region Sjælland har aftalt, skal skolen have 

tilsendt arbejdsgivernes lister over ansøgere, som de ønsker at ansætte senest 1/7. 
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Dette kan det blive vanskeligt at nå for nogle arbejdsgivere. 

 

Konsekvenser 
Skolen vil få kortere tid til at udfærdige profilskemaerne for eleverne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU og skolen tager orienteringen til efterretning og evt. aftaler en 
ny dato for seneste indsendelse af lister. 

  

Beslutning 

Det aftales, at skolen får listerne på ansatte elever senest 1/9 og udarbejder 
profilskemaer herefter. 

 
Kommunerne og regionen vil kigge på årshjulet og rette det til. 

 

 

3. Opfyldning af hold på SSA holdene/Mette Lindelof  
 

 

Resume 

Hvis en elev med GF2 baggrund falder fra 
inden skoleperiode 1B, er der behov for, at 

aftale, hvis plads det er. 

 

 

Sags beskrivelse 

Der har ikke været den samme opfattelse blandt kommuner, region og skole om, 

hvordan SSA holdene kan fyldes op til skoleperiode 1B, hvor elever med SSH 
baggrund kan gå ind på holdene. 

 

Konsekvenser 
Hvis der sker det, at en arbejdsgiver ansætte elever til erstatning for ophørte og 

skolen udbyder de samme pladser til andre, vil holdene blive overfyldte. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at LUU og skolen aftaler, hvordan evt. pladser på holdene fyldes op. 

 

Beslutning 

Arbejdsgiverne har pladserne på SSA holdene indtil skoleperiode 1B begynder. Det 
betyder, at hvis en elev ophører inden skoleperiode 1B, kan arbejdsgiveren ansætte 

en anden elev (med SSH baggrund), som kan overtage pladsen fra skoleperiode 1B. 
 

Hvis man som arbejdsgiver ikke vil/kan bruge pladsen, så bedes skolen eller de øvrige 
arbejdsgivere orienteres, så en anden arbejdsgiver evt. kan gøre brug af pladsen.  

 

 

4. Drøftelse af klyngesamtaler med eleverne på skoleperioderne/Majbritt Vangslev 

 

Resume 
Der afholdes klyngesamtaler med eleverne på 

skolen med kontaktlæreren, og der er ligeledes 
mulighed for at der afholdes individuelle 

samtaler. 
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Sags beskrivelse 

Arbejdsgiverne/praktikvejlederne oplever nogle gange frustrationer hos eleverne, som 
ikke synes, de har haft egentlige samtaler med deres kontaktlærer i skoleforløbet.  

 

 
 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU orienteres om, hvornår de forskellige samtaler afholdes og 
hvordan eleverne er informerede om de forskellige samtaler. 

 

Beslutning 

Majbritt Vangslev orienterer om de samtaler, der afholdes med eleverne i 
skoleperioderne. 

 
Første og anden fraværssamtaler afholdes nu af kontaktlæreren, og arbejdsgiverne 

bør blive orienteret om disse. 
 

Eleverne skal sygemelde sig i Elevplan – men hvis de melder ind efter at 
undervisningen er startet om morgenen, så skal eleven ringe til skolens 

hovednummer, som giver den lokale underviser besked.  

 
Dokumentet ”Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær”  sendes 

med referatet ud. 

 
 

5. Evaluering af SSA uddannelsens tre forløb: 1, 2 og 3, vil det være en idé, at  

    udarbejde en evaluering på tværs af skoleperiode og praktikperiode? / Mette  
    Lindelof Punktet udsættes til næste LUU møde 

 

Resume 
 

 

 

Sags beskrivelse 

Nogle af kommunerne har drøftet, om det kunne være hensigtsmæssigt, at evaluere 
en SSA elevernes uddannelsesforløb indenfor det nære sundhedsvæsen, psykiatrien 

og i somatikken samlet, så eleverne bedes om at evaluere skoleperiode 1A, 
praktikperiode 1A, skoleperiode 1B og praktikperiode 1B som ét uddannelsesforløb og 

det samme med uddannelsesforløbet i psykiatri og somatik. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at LUU drøfter, om det vil være formålstjenligt, at udvikle en evaluering 

af en del af uddannelsesforløbet i stedet for at skolen evalueres for sig, og praktikken 
evalueres for sig. 

 

Kvalitetskonsulent Sanne Kortbek Sandal er inviteret til at deltage i punktet og 
belyse, hvilke evalueringsmetoder, der vil være mulige. 

 

Beslutning 
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6. Orientering om kommende lokale praktikmøder og uddannelsesmøde/Merete  

    Frank Christensen 
 

Resume 

En arbejdsgruppe bestående af Pia Rasmussen 

samt to undervisere har holdt det første 
planlægningsmøde for de lokale praktikmøder. 

 

 

Sags beskrivelse 
Arbejdsgruppen har haft følgende ønsker fra praksis med ved det første møde: 

 Et oplæg evt. en workshop om skyggemetoden 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU kommer med input til indholdet på møderne. 

 

Beslutning 
Datoen for det lokale praktikmøde i Holbæk er rykket til d. 5/9 og datoen for det 

lokale praktikmøde i Slagelse er rykket til d. 27/8. 
 

De lokale praktikmøder er planlagt til: 
 

 Næstved: 23/8  

 Slagelse: 27/8  
 Køge: 29/8 

 Holbæk: 5/9 
 Roskilde/Ringsted: 6/9. 

 
Programmet for de lokale praktikmøder skitseres, det sendes ud, når 

uddannelseslederne har haft lejlighed til at godkende det. 
 

Det gøres klart fra praksis´ side, at det er absolut nødvendigt, at der deltager 

undervisere på de lokale praktikmøder, så der reelt bliver mulighed for dialog imellem 
undervisere og praktikvejledere. 

 
Det foreslås, at skolens metodekatalog præsenteres for praktikvejlederne ved det 

næste lokale praktikmøde. 
 

Placeringen af de lokale praktikmøder i år er ikke ret god, da sommerferien på 
regionenes og kommunernes arbejdspladser strækker sig til og med august. 

 

Grunden til, at de lokale praktikmøder ligger efter sommerferien i år er, at vi på 
skolen kom alt for sent i gang med at planlægge dem. De vil fremadrettet blive 

planlagt til foråret.  
 

Det tages op i kommunerne og regionen, om vi skal fortsætte med at holde 
uddannelsesmøde. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 
 

 Orientering om overenskomstforhandlinger/Lone Rosenville 
Orienteringen udskydes til næste gang.  
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En konsekvens af overenskomstforhandlingerne er dog, at regionens SSA elever 

fremadrettet vil få en væsentligt lavere løn en de SSA elever, der ansættes i 
kommunerne. 

Dokument med overenskomstaftalen for elever 2018 sendes med referatet ud. 
 

 Opmærksomhed på praktikerklæringer/Merete Frank Christensen 
Det sker, at der sættes forkerte kryds på Praktikerklæringen, for hvilken praktik 

eleven har bestået. Det er problematisk, da eleven igen senere vil skulle have en 

praktikerklæring for denne praktikperiode, OG vil mangle en praktikerklæring fra den 
praktikperiode, der er krydset forkert af. 

Ydermere sendes der fortsat gamle praktikerklæringer. 
Det aftales, at uddannelseskonsulenterne tager dette op med deres praktikvejledere. 

 
 Orientering om forsøg med GF2 hold i Næstved og Holbæk/Pia Rasmussen 

Skolen har fået tilladelse til køre nogle GF2 forløb, hvor eleverne først til sidst i 
forløbet skal vælge, om de vil søge SSH eller SSA uddannelsen. 

Forsøget laves for at det måske bliver lettere at vejlede imod det rigtige forløb for 

den enkelte elev. 
Disse GF2 hold starter til august. 

 
 Orientering om EUX/Majbritt Vangslev (Taget på Fælles LUU mødet) 

 

 


