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

Selandia Park 8, Ringsted; Lokale U5.  

Tilstede, SOSU LUU: 

Lone Rosenville, Inge Noack, Charlotte Vagner Christensen, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, 

Dorte Ørum, Lisbeth Trebbien, Heidi Lemb, Pia Påske, Lene Bylov. 

 

Tilstede, LUU PA: 

Marianne Frederiksen, Ulla Mikkelsen, Åse Høybye, Anne Cramer (suppl), Karen Vestergaard 

(suppl), Bente Lyngbo (suppl.), Ea Kristensen, Inger Pedersen, Camilla Mogensen, Maria 

Therese Keller. 

 

Tilstede, LUU Efter/Videreuddannelse:  

Anette Damgaard. 

 

Tilforordnet for uddannelseslederne for PA: Mette la Cour Sell 

 

Tilforordnet for uddannelseslederne for SOSU: Majbritt Vangslev 

 

Tilforordnet for kompetenceudvikling, SOSU: Janne Bremholm 

 

Sekretær: Majbritt Vangslev, konstitueret uddannelseschef 

 

Tilforordnet og referent: Merete Frank Christensen 

 

 

1. Konstituering af LUU/Lone Rosenville og Marianne Frederiksen 

 

Resume 

LUU skal konstituere sig efter udpegning. 

Listen over det nye LUU er sendt med 

dagsordenerne ud. 

Bilag 1 A: Forretningsorden for 

LUU 

Bilag 1 B:Sammensætning af LUU 

Bilag 2: SOSU LUU medlemsliste 

Bilag 3: PA LUU medlemsliste 

 

Sags beskrivelse 

Efter udpegning til nye LUU skal disse konstituere sig med formand og næstformand.  

Der er tradition for, at arbejdsgivere og de faglige organisationer deler formandskabet 

imellem sig. 

Der er booket to klasselokaler, så PA LUU og SOSU LUU kan gå hver for sig.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at de to LUU samles hver for sig og konstituerer sig. 

  

Beslutning 

I PA LUU bliver Ulla Mikkelsen formand og Marianne Frederiksen bliver næstformand. 

 

I SOSU LUU fortsætter Lone Rosenville i formandsskabet. Da Mette Lindelof er blevet 

forhindret til dette LUU møde, er det uafklaret, om hun fortsætter i formandskabet. 

Hvis hun ikke ønsker at fortsætte, vil Charlotte Vagner Christensen træde ind i 

formandskabet. 

Formandskabet for SOSU LUU aftaler posterne, når det er afklaret, hvem der sidder i 

det. 
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2. Orientering om SOSU ZBC/Michael Kaas 

 

Resume 

Michael Kaas ønsker at hilse på LUU. 

ZBC Velfærd har fået ny betegnelse: SOSU ZBC. 

 

 

Sags beskrivelse 

Kort orientering om, hvordan situationen er på ZBC og på SOSU ZBC lige nu. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning 

Michael Kaas præsenterer sig og forklarer, at årsagen til, at han påtog sig ansvaret 

for SOSU området under Søren Clausens sygdom og efter Søren Clausens død, var, at 

han ønskede at signalere, at SOSU uddannelserne er vigtige på ZBC. 

Derudover har han haft et ønske om, at lære SOSU uddannelserne bedre at kende. 

 

Der er en ny ledelsesstruktur på vej i ZBC, og den tænkt mere flad end den 

nuværende. Den nye struktur meldes ud, så snart den er faldet på plads – det 

forventes den at gøre inden sommerferien. 

 

Man har på ZBC valgt, at ændre navnene på uddannelserne, så de nu hedder SOSU 

ZBC, Handelsgymnasium ZBC, Gastronom ZBC o.l. Skolens lokalitet vil komme efter 

ZBC, altså f.eks. SOSU ZBC Næstved. 

 

Michael Kaas præsenterer ZBC´s vision. 

Det er ZBC´s formål, at der skal være et bredt udbud af uddannelser i regionen. 

 

Skolen vil have fokus på, at arder igennem hele uddannelsen arbejdes med SOSU og 

PA elevernes faglige stolthed. 

 

Noget, man fra ZBC´s side også gerne vil have fokus på i det kommende år er 

frafaldet på hovedforløbene. 

Bl.a. er eleverne på SSA uddannelsen blevet yngre med reformen, og den personlige 

udvikling, som tidligere var sket på trin 1 – SSH uddannelsen, skal nu ske igennem 

SSA uddannelsen.  

Sammenlignet med gymnasieeleverne, så skal eleverne på erhvervsskolerne møde på 

en arbejdsplads/praktiksted et år efter de er gået ud af folkeskolen, og de skal kunne 

fungere der og skal være i stand til at socialisere sig til arbejdspladsen/arbejdslivet. 

 

LUU tager orienteringen til efterretning og foreslår, at et billede af skolens vision, som 

blev vist på mødet, sendes med referatet ud. 

 

 

3. Drøftelser om samarbejdet omkring eleverne/Michael Kaas 

 

Resume 

 

 

 

Sags beskrivelse 

LUU ønsker at præsentere sig og fortælle om samarbejdet med skolen.  

Drøftelser om samspillet imellem praktik og skole. 
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Videns Center Øst og hvordan er ZBC involveret i dette? 

 

LUU har ønske om at drøfte bl.a. organisationsstruktur, hjemmeside og samarbejdet 

omkring elevernes uddannelsesforløb. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at samarbejdet drøftes meget bredt. 

  

Beslutning 

Kommunerne i LUU udtrykker bekymring for, om SOSU/PA uddannelserne bliver lidt 

væk i det fusionerede ZBC. 

 

ZBC har fire uddannelsessøjler, hvor SOSU har sin egen søjle. Dette er gjort netop 

fordi SOSU/PA uddannelserne er store og væsentlige, og forskellige fra de øvrige EUD 

uddannelser. 

 

Arbejdsgiverne og FOA udtrykker frustration over den nye hjemmeside, da de er vant 

til at bruge den gamle hjemmeside rigtigt meget, ligesom praktikvejlederne også 

brugte den. 

 

Den nye hjemmeside er rettet imod de unge, uddannelsessøgende, og den har fokus 

på elever og kursister. 

Hjemmesiden skal fungere perfekt på mobiltelefoner, da det er den måde, de fleste 

unge bruger nettet på. 

De fleste, som kommer til ZBC´s hjemmeside kommer via Google, hvor de 

uddannelsessøgende har googlet en uddannelse. 

ZBC opsamler alle data på dem, der besøger hjemmesiden, og vil bruge dette til at 

optimere hjemmesiden. 

 

Der arbejdes p.t. på, at der laves en løsning m.h.t. hjemmesiden, så det, 

arbejdsgiverne har brug for, kommer til at ligge, så det kan findes, men så det ikke 

dukker op i de søgninger, de unge laver. 

 

 

Det er pt umuligt at finde kurser på hjemmesiden. 

Dette skyldes, at hjemmesiden henter kursusudbuddene fra 

www.efteruddannelse.dk , og denne fungerer slet ikke p.t. Skolen er i kontakt med 

STIL omkring dette. 

Janne Bremholm er også i dialog med skolens kommunikationsafdeling omkring at 

beskrive kurserne, så de kommer op i en søgning. 

 

Kommunerne har hørt, at skolens RKV ændres, og spørger ind til dette. 

 

Der er udviklet et AMU kursus, hvor deltagerne kan høre om en EUV1 uddannelse og 

blive RKV ´et. 

 

Er man over 25 år, bliver man indkaldt til en RKV i forbindelse med at man søger ind 

på en uddannelse. 

 

Kommunerne spørger ind til, at det, at de enkelte skoler skal være mere 

beslutningsdygtige, vil betyde, at de ting, man har arbejdet i LUU med at blive enige 

om og gør fælles vil blive mindre prioriteret? 

 

http://www.efteruddannelse.dk/
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Det vil det ikke, det er vigtigt at de overordnede linjer er fælles, men lokale 

spørgsmål kan afklares lokalt. 

 

Der spørges ind til, hvordan skolen vil arbejde med at øge den faglige stolthed for 

SOSU uddannelserne. 

Det er endnu ikke afklaret, men det er et fokusområde, som ZBC samarbejder med 

de øvrige SOSU skoler omkring. 

 

Der sidder en arbejdsgruppe pt. som arbejder med rekruttering af elever. Denne 

gruppe har behov for sparring fra de, som på skolen arbejder med event og 

indgangsvejledning.  

 

Det opleves, at eleverne på GF 2 ikke altid bliver vejledt imod en SSH, selv om det er 

det, der pt vil være relevant for vedkommende. 

 

Michael Kaas foreslår, at nedsætte et underudvalg, som skal se på, hvordan flere 

elever får en uddannelsesaftale efter GF2. (Kan EUX være med i konceptet for 

denne?). Dette underudvalg kan også se på, om skole og praktik sammen kan gøre 

noget anderledes for at styrke elevernes overgang fra at gå i skole til at skulle være 

på en arbejdsplads. 

 

ZBC har et indsatsområde, som skal handle om, at systematisere skolens eksterne 

møder med arbejdsgiverne/praktikstederne. 

 

PA uddannelsen har 20 års jubilæum i år. Vil dette blive fejret? 

 

Det opleves fra praksis, at SSH og PA uddannelserne tales ned flere forskellige steder 

–bl.a. i UU og i enkelte tilfælde fra skolens side.  

Der skal på skolen lægges vægt på, at vi informerer om og vejleder eleverne til den 

uddannelse, de ønsker, men som også er realistisk for dem.  

Skolen har kontakt til mange UU’ere for at gøre opmærksom på især SSH 

uddannelsen, som der mangler ansøgere til.  

 

Ikke alle kommuner ansætter ret mange SSH´ere i øjeblikket, mens andre kommuner 

har brug for dem, de kan uddanne. 

 

Der er oprettet to Videncentre, et i Øst og et i Vest. Skolen orienterer sig imod begge, 

dog mest imod Videnscenter Øst. Videnscentrene er under opbygning, og det tager 

noget tid – videnscenter vest er lidt længere, da den SOSU skole, det er placeret på 

allerede havde en del velfærdsteknologi. 

Videnscentrene skal servicere skolerne, men ZBC har ikke hørt ret meget om dem 

endnu – Videnscenter Øst har været på besøg på skolen og se skolens velfærds 

teknologiske materialer. 

Skolen regner med, at videnscentrene vil kunne bruges fra efteråret. 

Skolens efteruddannelsesområde har også meget fokus på disse centre, og er 

opmærksom på at udvikle kurser på området. 

 

LUU er meget glad for, at Michael Kaas deltog og orienterede om de forskellige ting, 

der sker på ZBC, og LUU håber, at Michael Kaas vil deltage i LUU møder en gang 

imellem. 
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4. Orientering om forløb for elever på talentspor/Pia Rasmussen 

 

Resume 

Læringsaktiviteterne på talentsporet er blevet 

revideret, og de nye præsenteres. 

Bilag 4: Rammeplan for talentspor, 

SSA 

Bilag 5: Rammeplan for talentspor, 

PA 

 

 

Sags beskrivelse 

De første læringsaktiviteter for talentspors eleverne på skolen blev kritiseret af både 

arbejdsgivere og organisationer, hvorfor der er lavet nye. 

Det nye forløb tager højde for de kritikpunkter, der var for det tidligere. 

 

Konsekvenser 

De nye læringsaktiviteter har været taget i brug på PA talentsporet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at talentsporsforløbene drøftes og at LUU kommenterer det. 

 

Formandskabet indstiller, at LUU drøfter, om der kan udvikles nogle særlige 

udfordringer til talenteleverne, evt. i skole-praktikopgaverne, når LUP´en skal 

evalueres (udsat p.g.a. tidsnød) 

 

Beslutning 

Forskellen på det avancerede niveau og ekspert niveau er, at eleverne skal kunne 

metareflektere over sin praksis og over det stof, der undervises i. Fagmålene er ikke 

forskellige, men der er skærpede krav til elevens engagement og refleksionsevner. 

 

Talentaktiviteterne for hhv. SSH, SSA og PA gennemgås. EUV1 eleverne kobles på 

EUD talentaktiviteterne. 

 

Talentsporet vil blive beskrevet på den kommende del-hjemmeside. 

 

Der har ikke været udfordringer med at samle talenteleverne på én skolelokation, idet 

det kun er tre gange i et uddannelsesforløb, at talenterne samles. 

 

Der spørges ind til fordelene for eleverne at tage talent, hvis eleven f.eks. vil kunne få 

7 på talentsporet i stedet for 10 eller 12 på det ordinære EUD forløb. 

 

Eleverne får et højere, fagligt niveau, og får dokumentation for, at vedkommende har 

haft et ekstra engagement i sin uddannelse. 

 

Det er ikke sådan, at en elev nødvendigvis vil kunne få en højere karakter på 

avanceret niveau end på ekspert niveau.  

 

PA netværket vil tage en drøftelse af, om talenteleverne kan udfordres, når de er i 

praktik; f.eks. i forhold til deres refleksioner over praksis. 

 

Det aftales, at der kigges på skolepraktikopgaverne, når LUP´erne skal evalueres. 

Skolen vil dog meget snart se på, om man kan udarbejde en skole-praktikopgave for 

talentelever og LUU vil blive præsenteret for den, når den er færdig. 

 

Det viste PP sendes med referatet ud 
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5. Håndtering af besked om ansættelse af elever/Majbritt Vangslev 

 

Resume 

Skolerne oplever meget uro, når eleverne får 

besked om ansættelse. 

 

 

Sags beskrivelse 

Eleverne reagerer på forskellige måder, når arbejdsgiverne sender beskeder ud om, 

hvem de har ansat, afhængig af om de får besked på, at de er ansatte eller ikke. Så 

denne dag oplever skolen meget glade og forventningsfulde elever og elever, der er 

kede af det og frustrerede. 

 

 

Konsekvenser 

Det betyder, at undervisningen bliver meget præget af elevernes enten glæde eller 

frustrationer, hvilket vanskeliggør den. 

 

Indstilling 

Der indstilles til en drøftelse af, om beskederne til eleverne kan udsendes mere 

hensigtsmæssigt. 

 

Beslutning 

Der henstilles fra LUU´s side til arbejdsgiverne, at de forsøger at sende besked til 

eleverne sidst på dagen. 

Skolen opfordres til at overveje, om det vil kunne gøre en forskel, hvis læreren havde 

nogle forberedende samtaler på holdene om det at blive ansat/ikke ansat. 

 

 

6. Drøftelse af behov for AMU kurser i 2019/Janne Bremholm 

 

Resume 

Epos – som er efteruddannelsesudvalget for 

det pædagogiske område og Social- og 

Sundhedsområdet – har bedt LUU og skolen 

om en indmelding af behovet for kurser i 

2019. 

Bilag 6: Skema til behovsindmelding 

 

Sags beskrivelse 

Skolens kompetenceudvikling beder om kommunernes/regionens kursusbehov.  

 

Konsekvenser 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tegner et billede af behovet for efter/videreuddannelse i 2019. 

 

Beslutning 

Kommunerne ser behov for kompetenceudvikling indenfor IPLS (Interprofessionel Læring 

og Samarbejde) i forhold til at klæde praktikvejlederne og de øvrige SSA´ere på til SSA 

elevernes praktik 3. 
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Regionens udvalg for efteruddannelse mødes først efter sommerferien, men regionen 

tænker at medicinhåndtering og psykiatrisk sygepleje og medicin er nogle bud på 

behov. Amalie Rump melder tilbage efter sommerferien. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 Orientering om dialogmødet med PASS/ Marianne Frederiksen og Lone Rosenville. 

 

LUU er inviteret til dialogmøde i PASS d. 21/6. 

Formandskabet har sendt bidrag til mødet, og Marianne Frederiksen m. fl. har 

tilmeldt sig dialogmødet. 

 

 Orientering omkring EUX 

 

Andet SSA EUX hold starter til august. Der startede 28 elever på GF1, og der er pt. 

14 elever tilbage, som har søgt hovedforløb. 

Frafald på EUX forløbet skyldes forskellige ting: eleverne har ikke været helt klar 

over, at de skulle have alle fagene på højere niveau, nogle har ikke været fagligt 

stærke nok, og andre har trukket sig fra EUX uddannelsen, efter at have været i den 

første praktik. 

 

Grundet det store frafald, har skolen holdt informationsmøder for elever og forældre 

og har informeret om, hvad EUX er. 

Det har betydet, at mange elever bliver klarere på, at EUX kræver et teoretisk 

niveau, der er ligeså højt som på gymnasiet. 

 

Der er nu 9 ansøgere til GF1 - SSA EUX og der var 2 ansøgere til PA EUX. Disse to er 

vejledt til en skole i København. 

 

SSA EUX eleverne skal gå i skole i Roskilde. 

 

De 6 PA EUX elever, som er ved at afslutte EUX GF2 har for nogles vedkommende 

søgt EUD hovedforløb, andre har søgt imod København, da både elever og forældre 

har udtrykt bekymring over de vilkår, vi kan køre så lille et hold på. 

 

 Orientering om prøvereform på arbejdsmarkedsuddannelserne/Janne Bremholm  

 

Som et resultat af trepartsforhandlingerne skal kursisterne nu bestå en prøve efter et 

AMU. Dette begrundes i trepartsaftalen med at: 

 

Anvendelse af test/prøver kan bidrage til, at læringsudbyttet for kursisterne styrkes, 

samtidig med at test/prøver kan være med til at øge tilliden til den bedømmelse, der 

foregår på kurset og til de AMU -beviser, der udstedes.  

 

Det langsigtede mål er, at flere på arbejdsmarkedet kan dokumentere deres 

kompetencer og dermed øge muligheden for mobilitet og tilpasning på 

arbejdsmarkedet styrke overførbarheden, kvaliteten og validiteten i voksen- og 

efteruddannelsestilbuddene        (fra trepartsaftalen, side 14-15) 

 

Prøver i AMU kan have forskellig form. Prøverne på 

arbejdsmarkedsuddannelserne vil være korte og de skal ligge i naturlig 

forlængelse af undervisningen enten som en afsluttende prøve eller undervejs i 

undervisningsforløbet. 
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Det vil være EPOS og i samarbejde med SOSU - skolerne, der udvikler prøverne. 

De skal sikre, at prøverne har et enkelt format og kan knyttes direkte til 

uddannelsens indhold. 

Prøveafholdelsen skal ske i naturlig forlængelse af kurset i et enkelt format og uden 

brug af censor.  

 

Janne vil orientere yderligere i efteråret. 
 

 

 

 


