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Referat fra SOSU LUU møde den 26/1, 2018 kl. 8.30-10.00. 

Selandia Park 8, Ringsted; Lokale U2.  

Tilstede: 
Lone Rosenville, Mette Lindelof, Tove Nordmark Grønvold, Inge Noack, Charlotte Vanger 

Christensen, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, Rikke Hansen, Maibritt Gisli, Pia Påske, 

Charlotte Sørensen, Jane Nielsen, Marianne Møller, Lene Bylov. 
 

Tilforordnet for uddannelseslederne: Jesper Borresen Hansen og Majbritt Vangslev 
 

Sekretær: Carina Villadsen 
 

Referent: Merete Frank Christensen 
 

 

1. Præsentation af ZBC Velfærds ansøgning om mulighed for et forsøg med   
    uddannelsernes struktur/studiemiljø/ Carina Villadsen og Jesper Borresen Hansen   

    FOA´S tanker og bekymring i forhold til det ansøgte forsøg/Lone Rosenville 

 

Resume  
ZBC Velfærd har sammen med ZBC Service søgt 

UVM om mulighed for at gennemføre et forsøg med 
fælles grundforløb 2 for social og sundhedshjælper- 

og serviceassistentuddannelserne. 

 
FOA udtrykker bekymring over, at skolen vil 

udbyde et sammenlagt GF2 forløb for de to 
uddannelser, og har opfordret skolens bestyrelse til 

at trække ansøgningen. 

Bilag  
 

 

 

Sags beskrivelse 
Undervisningsministeriet har givet erhvervsskolerne mulighed for at søge om at lave 

nogle forskellige forsøg inden for erhvervsuddannelserne. ZBC har søgt om lov til 
forskellige forsøg inden for flere uddannelser. 

Da ansøgningsperioden var meget kort – 14 dage, har hverken SOSU LUU eller LUU 
for Serviceassistentuddannelsen været hørt i forbindelse med ansøgningen. 

 
Det ansøgte forsøg drejer sig om at udbyde et fælles GF2 for elever, der vil have en 

social- og sundhedshjælperuddannelse og elever, som vil have en 

serviceassistentuddannelse.  
Forsøget ligger i tråd med, at erhvervsskolerne skal udbyde mere undervisning på 

tværs af faggrænser. 
 

Forsøget er desuden begrundet i ønsket om at eleverne får indsigt i to uddannelser og 
at give eleverne mulighed for at søge uddannelse inden for to hovedforløb. 

 
GF2 for SSH og SA har flere sammenfaldende grundfag, hvilket muliggør, at de to 

GF2 forløb kan udbydes fælles. 
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FOA er bekymret over, at ZBC har tænkt, at GF2 for de to uddannelser kan lægges 

sammen, idet de to fagområder ikke arbejder inden for samme område, men løser 

meget forskellige kerneopgaver. 

FOA udtrykker bekymring for, at fagligheden på SOSU fagene vil lide under, at et GF2 
forløb udbydes som et GF2 for både kommende social- og sundhedshjælperelever og 

serviceassistentelever, og de faglige og uddannelsesmæssige konsekvenser ved sådan 

et forsøg. 
 

 

Indstilling 
Der indstilles til en drøftelse af det søgte forsøg. 

 

ZBC Velfærd indstiller, at LUU giver skolen mulighed for at gennemføre forsøget; FOA 
indstiller, at forsøget ikke gennemføres. 

  

Referat og Beslutning 
Jesper Borresen Hansen fremlægger skolens overvejelser og begrundelse for 

ansøgningen om forsøget og fremlægger slides, der viser fagsammenfald på hhv. GF2 

SSH og GF2 SA forløbene. Der vises et udkast til fælles forløb for det 
uddannelsesspecifikke fag på GF2. 

 
Kommunerne udtrykker bekymring for, om niveauet på et fælles GF2 vil blive sænket 

i.f.t. niveauet på et GF2 SSH forløb.  
Der er ligeledes bekymring for, om det bliver vanskeligere at tiltrække elever, som 

ønsker en SSH uddannelse, hvis de skal gå på et GF2, som har retning imod både 
SSH og SA. 

Det er formålet med det fælles GF2, at alle eleverne når målene på det niveau, som 

GF2 SSH skal nå, altså at højne GF2 SA niveauet. Skolen har egentligt tænkt, at det 
kunne gavne tilgangen til SSH uddannelsen, hvis elever, som går på det fælles GF2 

ændrer uddannelsesønske fra serviceassistentuddannelsen til social- og 
sundhedshjælperuddannelsen. 

 

LUU er bekymret over, at LUU ikke er blevet medinddraget eller orienteret tidligere 

om de forslag som ZBC Velfærd har indsendt, da LUU i samarbejde med skolen skal 

medvirke ved kvalitetssikring i uddannelserne jf. vejledning for LUU fra PASS. 

Forklaringen fra skolens side på dette er, at der fra ministeriets side kun var 14 dage 

til at udvikle tanken om forsøg og til at skrive og sende ansøgningen. Udviklingen af 

det fælles forløb er sket efter indsendelsen af ansøgningen. 

 

Lone Rosenville fremlægger FOA`s bekymringer over forsøget, da der fra FOA`s 

synspunkt ikke er nogen relevant faglig sammenhæng mellem de to uddannelser, da 

de to faggrupper ikke arbejder inden for samme område. 

Da social og sundhedsuddannelserne i januar 2017 blev adskilt, skete det for at 

målrette et uddannelsesforløb for henholdsvis social- og sundhedsassister og social- 

og sundhedshjælpere. I den forbindelse blev der flyttet 7 ugers teori fra social- og 

sundhedshjælper uddannelsens hovedforløb til grundforløbet, ligesom der blev flyttet 

fagrettet uddannelsesstof til grundforløbet. Ved gennemførelse af forsøget risikerer 

eleverne, i FOA´S øjne, at blive efterladt uden de nødvendige kompetencer og 

faglighed, til at kunne gennemfører social- og sundhedshjælperuddannelsen. 



 
 

Referat - Ekstraordinært SOSU LUU møde 26/1, 2018 

 

FOA er bekendt med at Danske Regioner, KL, PASS vil indstille til 

undervisningsministeriet at forsøget afvises. 

De lægger til grund for dette, at Danske Regioner, KL og FOA med de nye social og 

sundhedsuddannelser fik lagt sporerne for nogle stærke faglige profiler, der skal løfte 

opgaverne på social og sundhedsområdet i fremtiden. Nu skal uddannelserne have lov 

til at bundfælde sig i bevidstheden hos både de uddannelsessøgende, skoler og 

arbejdsgivere, og det taler ikke for en igangsættelse af forsøg, der kan rejse tvivl om 

kernekompetencerne lige nu. 

 

Et enigt LUU indstiller, at ansøgningen om forsøg med at udvikle et fælles GF2 for 
SSH og SA elever trækkes tilbage. 

 
Carina Villadsen formidler indstillingen til Michael Kaas. 

 

 
 


