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1. Holdopstarter og fordeling af elever på skolerne i 2019/ Ditte Grostøl og Merete  
    Frank Christensen 

 
Resume 
Opfølgning på netværksmødet 4/10, hvor der 
er gjort plads til alle de elever, kommuner og 
region er dimensionerede til i 2019. 

Bilag 1: Oversigt over fordeling af 
elever på SSA hold 2019. 
 
Bilag 2A-2D: Oversigt over elever i 
praktik; 2019-2022. 

 
Sags beskrivelse 
Ved den tidligere foreslåede fordeling af SSA elever på hold og skoleafdelingerne, var 
der ikke taget højde for, at en del elever, som begynder på holdene i skoleperiode 1B i 
februar og maj, 2019, har fået en uddannelsesaftale i 2018, og derfor er en del af 
2018 dimensioneringen. 
Der var derfor ikke gjort plads til alle de dimensionerede elever for 2019 i forslaget. 
 
Skolen præsenterer en ny fordeling af eleverne på de seks skoler. I fordelingen er der 
ikke taget højde for Region Sjællands ønske om, at regionens elever fordeles mere 
ensartet på skoleafdelingerne. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at LUU drøfter det nye forslag til udbud af hold, og at fordelingen af 
eleverne på skolen drøftes og aftales. Dette med forbehold for en evt. aftale mellem 
Region Sjælland og kommunerne om en mere jævn fordeling af regionens elevpladser 
på skoleafdelingerne. 

 
Beslutning 
Kommunerne tiltræder det udsendte forslag til fordeling af elever og hold. 
 
Regionen tiltræder også forslaget, dog har regionen indsigelse imod, at deres pladser 
ikke er fordelt mere lige mellem skolerne. Dette drøftes på K17 møde i januar. 
 
Hvis der på K17 mødet aftales en anden fordeling af eleverne på skolerne, vil dette 
gælde fra 2. halvår 2019, og den nu vedtagne fordeling skal så rettes til. 
 
I øvrigt: 
Det aftales, at EUX eleverne skal tilbydes psykiatripraktik på samme måde, som de 
øvrige SSA elever, altså efter ønsker og læringspotentiale. 
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De SSA elever til november holdet, som har en ”gammel” SSH baggrund og som skal 
have EUD pakker (grundfag), starter i uge 20 med EUD pakken, som indeholder 4 
ugers naturfag og to ugers dansk. Derefter tager disse elever skoleperiode 1B og går i 
Praktik 1B fredag den 27.09.19 – 17.11.19 dvs. 7 praktikuger. 
 
Eleverne skal gå i skole i Ringsted i ovennævnte skoleperiode og eleverne flytter til de 
øvrige november hold på de forskellige skoler i skoleperiode 2, som starter d. 18/11, 
2019. 
 

 


