
 
 

1  Referat Fælles LUU møde 19/9, 2018 
 

Referat fra Fælles LUU møde den 19/9. 

Selandia Park 8, Ringsted; Lokale U7.  

Til stede; SOSU LUU: 

Mette Lindelof, Inge Noack, Charlotte Vagner Christensen, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, 
Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Pia Påske, Lene Bylov, Marianne Møller. 

 
Til stede; LUU PA: 

Ulla Mikkelsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Nina Milde, Jonas Burmeister, 
Michael Dyhr Jensen,  

 
Til stede, Tilforordnede LUU på Efter/Videreuddannelsesområdet:  

Ingen.  

 
Tilforordnet for uddannelseslederne for PA: Mette la Cour Sell 

 
Tilforordnet for uddannelseslederne for SOSU: Majbritt Vangslev 

 
Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 
Ny i PA LUU: Nina Milde, Region Sjælland. 

 

1. Samarbejdet mellem Kommunerne, Region Sjælland og ZBC/ Mette Lindelof 

 

Resume 

LUU er bekymret over den fortsatte 
nedskæring på SOSU og PA området på ZBC. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Kommunerne forstår ikke hvorfor så mange centralt placerede medarbejdere på SOSU 
er fyrede. Vi undrer os over at bl.a. en læsevejleder, to vejledere og praktik og 

uddannelseskonsulent er blevet fyret, når begrundelsen for fyringerne er nedgang i 
det samlede elevtal.  

 

På baggrund af de informationer vi har modtaget omkring fyringerne ønsker LUU 

informationer om følgende: 

Hvilke samarbejdspartnere på ZBC overtager kommunikationen og samarbejdet med 

uddannelseskonsulenterne i kommunerne om bl.a. optag, holdstart og fordeling af 

elever i praktik samt LUU samarbejdet?  

Hvordan sikres det, at eleverne støttes i at gennemføre deres uddannelse, også fra 

skolens side? 

LUU beder om en redegørelse omkring den fyringsrunde, der foregår lige nu. Hvordan 

vil ledelsen sikre undervisningen/gennemførslen af SOSU/PA elever fremadrettet? 
 

 

Konsekvenser  
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Majbritt Vanslev orienterer: 

 
Skolen skal spare 60 mio. kroner i 2019, hvis den skal opretholde den aktivitet, der 

har været i 2018. 
 

 Der har været en elevtilbagegang på i alt 490 årselever 

 På SOSU området har nedgangen været på 6,1% 
 Omprioriteringsbidraget er fortsat 2% (årligt) 

 Der er fald i tilskud fra staten til strategisk kompetenceudvikling 
 Stort fald i kursusaktiviteter 

 
Skolen har reduceret i medarbejderstaben på disse områder: Ledelse, EUD, SOSU, 

ressourceområdet, gymnasiet og i ledelsessekretariatet. 
 

På SOSU området reduceres der med 7 undervisere og 2 ledere. SOSU har på 

undervisersiden haft en overnormering på 4-4,5 undervisere, som var betalt af 
kompetencemidlerne, og disse stillinger er brugt i udviklingen af læringspakker.  

 
På vejlederområdet bliver der reduceret med fem personer – tre af disse er fra SOSU 

området. 
 

Det vil fremadrettet være uddannelsescheferne, som skal være i tæt kontakt med 
arbejdsgiverne og varetage LUU arbejdet, og være med i praktikfordelingen i 

samarbejde med uddannelseslederne. 

 
Vejledningen lægges ind i uddannelsesområdet, i tæt samarbejde med 

uddannelsesledere og uddannelseschefer. Kontaktlærerne skal have de to første 
fraværssamtaler med eleverne, den 3. fraværssamtale bliver med uddannelseschefen 

og kontaktlæreren. 
 

Referat 
 

Arbejdsgiverne udtrykker forundring/bekymring over, at uddannelsescheferne har de 

nødvendige ressourcer til at løse de nye opgaver, der skal lægges på dem fremover. 
 

Der udtrykkes stor bekymring over kvaliteten af det samarbejde, der fremadrettet 
bliver muligt, samt over skolens ressourcer i forhold til at samarbejde med arbejdsgivere om at 
rekruttere og fastholde grundforløbselever og SOSU elever. 
 
Da skolen ikke på SOSU/PA området ikke bruger ressourcer på praktikopsøgende 

arbejde, undrer det arbejdsgiverne, at SOSU området skal bære en stor del af reduceringen 
på områder som har stor betydning for SOSU. 
 
Der udtrykkes bekymring over, at der kan blive en flaskehals i forhold til ansættelser. 

Arbejdsgiverne har ansøgere med forskellige baggrunde, som skal starte uddannelse 
på forskellige tidspunkter – det er vigtigt at gøre fastholde samarbejdet omkring 

dette. 

 
Arbejdsgiverne har brug for at kunne henvende sig centralt omkring hold og optag og 

mange andre spørgsmål, og for at sikre kvaliteten er det vigtigt at de omtalte opgaver løses i 
et samarbejde også på tværs af region, kommuner og skole. 
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Arbejdsgiverne lægger vægt på, at samarbejdet skal være kvalificeret.  
Vi ansætter et stort antal elever (619 elever/år) og har interesse i at samarbejde med skolen for at 
planlægge elevernes forløb.  
Vi mener ikke at skolen kan være interesseret i at SOSU sidestilles med de øvrige 
erhvervsuddannelser, f.eks. en maler som kan sende en elev på teoriforløb når det passer ind i 
arbejdsgiverens tidsplan. 
 
Det er arbejdsgivernes opfattelse, at besparelser der er besluttet, arbejder direkte 

imod det, som man i samfundet arbejder for: Flere og flere uddannede på SOSU 

området; bedre kvalitet på SOSU uddannelserne. 
 

Arbejdsgiverne udtrykker stor bekymring over, at de elever, som er udfordrede i 
praksis ikke længere kan invitere kompetente vejlerede med til samtaler i praktikken. 

Disse samtaler er meget værdifulde for nogle elever i forhold til deres gennemførsel. 
 

Der udtrykkes bekymring over, at kontaktlærerne skal have to kasketter på: Både 
som facilitator af læring, som eleverne skal evaluere og som vejleder for elever og 

ansvarlig for samtaler omkring fravær. 

 
LUU opfordrer til, at når den nye opgavefordeling er kommet på plads, at der sendes 

information ud arbejdsgivere og organisationer om hvem der varetager hvilke 
opgaver, samt at medarbejdere som er opsagt overleverer deres opgaver til andre 
nøglemedarbejdere inden de rejser. 
 

LUU udtrykker et stort ønske om, at uddannelsesdirektøren deltager i næste LUU 
møde. 

 

 

2. Præsentation af ny international konsulent og orientering om det internationale   

    arbejde fremadrettet/ Gitte Lykkebo    

 

Sags beskrivelse 
Annette Kay planlægger at fratræde som international konsulent ved udgangen af 

2018. Gitte Lykkebo er ny international konsulent på SOSU og PA uddannelserne og 
er på nuværende tidspunkt ved at blive sat ind i tingene. 

 

Skolen ønsker en drøftelse af, om der skal sendes SSA elever i praktik i udlandet i 
praktik 3, da de i denne periode skal udvikle deres faglige kompetencer til det høje 

niveau, de skal afslutte på – og det er ikke fuldstændigt sikkert, at en praktik i det 
primære område i udlandet giver mulighed for dette. 

 
Det internationale arbejde på SOSU og PA uddannelserne vil fremover blive 

koordineret med det internationale arbejde på resten af ZBC. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at LUU drøfter muligheden for at SSA elever kan tage i praktik i 

udlandet i praktik 3, og tager orienteringen omkring det internationale arbejde til 
efterretning. 

 

Beslutning 

Arbejdsgiverne vil gerne aftale udlandsforløb fra gang til gang for den enkelte elev. 
De opfordrer til, at eleverne søger praktik i udlandet så tidligt som muligt, så der er 

flere muligheder. 
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For regionsansatte elever, er Louise Grandahl kontaktperson. 

 

 

2. Drøftelse af Danske SOSU skolers rapport om fælles standard for  

    grundforløbsprøven/ Pia Rasmussen  

 

Resume 
Danske SOSU-skoler har efter aftale med 

PASS haft en arbejdsgruppe til at udarbejde 
et forslag til en fælles standard for indhold og 

niveau i grundforløbsprøven (Bilag 3) 

Det er den enkelte skole der i samarbejde 
med LUU udarbejder lokale retningslinjer 

inden for rammerne af den fælles nationale 
standard for uddannelsen.  

Bilag 4: Rapport om fælles standard 
for grundforløbsprøven. 

 

Bilag 5: PASS´ bemærkninger til 

rapport om GF prøver. 

 

 

Sags beskrivelse 
Arbejdsgruppen har været i løbende dialog med PASS. Det har været et konstruktivt 

samarbejde med betydning for etableringen af fælles forventninger til GF2 prøvens 

indhold og niveau.  
 

PASS opfordrer medlemmerne af LUU til at sætte de lokale retningslinjer for GF2 
prøven på dagsordenen. En drøftelse af de lokale retningslinjer vil med fordel kunne 

tage sit afsæt i Danske SOSU-skolers rapport og PASS' bemærkninger til rapporten 
(Bilag 4). 

 

Konsekvenser 

 

Indstilling 
Det indstilles, at LUU tager stilling til om den fælles standard skal danne ramme for 

grundforløbsprøverne på SOSU ZBC. 

 
 

 

Beslutning 
Pia Rasmussen præsenterer skolens planer for grundforløbsprøven (se slides). 

Grundforløbsprøven bygges op omkring nogle scenarier, som runder flere mål. 

 
LUU gør opmærksom på, at der er en del yngre mennesker, som skal passes i 

kommunerne. Det kan være godt, at præsentere scenarier, som omhandler yngre 
mennesker, så GF2 eleverne ikke får et billede af, at de som SSH/SSA elever kun 

møder ældre mennesker. 
Det vil være godt, nu når GF2 prøverne er tonede imod SSH og SSA, at man tog en 

snak med elever, som ikke består GF2 prøven på SSA niveau, om de måske skal 
vælge en SSH uddannelse i stedet for SSA (i første omgang). 

 

LUU tiltræder planerne for GF2 prøven. 
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3. Orientering om drøftelserne ved dialogmødet med PASS/Katrine Harrekilde   

 

Resume 

Der var dialogmøde i PASS d. 21/6. 

Bilag 6A: Oplæg om Implementering 

af stærke dagtilbud i den 
pædagogiske assistentuddannelse. 

Bilag 6B: Oplæg om rekruttering. 
Bilag 6C: Oplæg om fastholdelse. 

 

Sagsbeskrivelse 

Følgende var på programmet på dialogmødet: 
 Implementering af stærke dagtilbud i den pædagogiske assistentuddannelse 

 Rekruttering til SOSU uddannelserne og det sammenhængende 
sundhedsvæsen 

 Fastholdelse af elever 

 

Indstilling 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Det overordnede fokus var rekruttering og fastholdelse. 
 

Bl.a. ved at arbejde på, at forbedre image for SOSU uddannelserne. Der var fokus på 
kvalificeret vejledning af de unge, på forældrene til de unge og på et tidligt 

samarbejde med grundskolen – på 4-5 klasses niveau. 
 

Man ville tale SOSU uddannelserne op, især med fokus på EUX. Der er fortsat brug for 
SSH uddannede. 

 

Forslag fra PASS om, at eleverne blev ansat fra GF2, og at alle elever over 25 år får 
voksenelevløn. 

 
Der er behov for at tænke mere kreativt i.f.t. elevansættelser og måske tænke 

uddannelse på nedsat tid. 
Ang. praktikvejledning i praktik: Fokus på, at eleven kommer for at lære, og ikke er 

arbejdskraft. 
 

Der arbejdes på unge-miljø forskellige steder på skolen: I Køge i Campus Køge, i 

Roskilde flytter SOSU uddannelserne til Maglegårdsvej, hvor de øvrige 
erhvervsuddannelser er. I Slagelse flytter SOSU uddannelserne til Bredahlsgade. 

 
Skolen håber, at kunne begynde særlige GF hold op på 40 uger for elever, med dansk 

som andetsprog. 
 

Materialer fra PASS´ dialogmøde: http://www.passinfo.dk/PASS-for-
professionelle/Konferencer/Tidligere-konferencer/Dialogmoede-for-LUU-i-Region-

Sjaelland-og-Region-Hovedstaden  

 
 

 

 
 

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/Konferencer/Tidligere-konferencer/Dialogmoede-for-LUU-i-Region-Sjaelland-og-Region-Hovedstaden
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/Konferencer/Tidligere-konferencer/Dialogmoede-for-LUU-i-Region-Sjaelland-og-Region-Hovedstaden
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/Konferencer/Tidligere-konferencer/Dialogmoede-for-LUU-i-Region-Sjaelland-og-Region-Hovedstaden
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4. Orientering om skolemesterskaber i Skills/Majbritt Vangslev  

 

Sags beskrivelse 
SOSU ZBC har holdt skolemesterskaber i Skills, og der er udtaget to SSA elever, som 

skal repræsentere SOSU ZBC til de regionale mesterskaber i oktober. 

 
Der planlægges skolemesterskab for PA elever på skolerne i Køge, Holbæk og 

Næstved d. 8/11 og et ZBC PA skills d. 28/11. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

  

Beslutning 
Skolemesterskabet i SOSU Skills blev afholdt i Herlufholmhallen – så alle fem 

deltagere var på ”udebane” og eleverne på grundskolerne i Næstved var inviterede 
med, der kom dog ingen. 

 

Arbejdsgiverne ønsker at blive orienterede om, hvis de har en elev med til 
skolemesterskaberne. Både for at kunne ”brande” sin elev og uddannelserne; men 

også for at kunne støtte eleverne i praktikken – og give elevernes praktikvejledere 
lidt udfordring i også at træne eleverne, når de er i praktik. 

 

 

5. Orientering om ny informations hjemmeside for SOSU ZBC/Ditte Grostøl  

 

Resume 

Der er lavet en informations side med de fleste af 
de oplysninger, som lå på den gamle SOSU  

Sjælland hjemmeside. 

 

 

Sags beskrivelse 
Informationshjemmesiden er målrettet nuværende elever, praktiksteder og andre 

samarbejdspartnere. 
 

Ny Info hjemmeside: https://sosu.info.zbc.dk   

 

Indstilling 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

  

Beslutning 

Der er stor glæde over denne nye side.  
 

De dokumenter, som ligger som PDF filer kan ikke i øjeblikket ikke ændres til Word 
format. Det skyldes både økonomi og det, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis der 

kan rettes i dokumenterne. 
 

Det er meget vanskeligt at gennemskue forløbsoversigterne. Det er derfor meget 

vigtigt, at forløbsoversigt-nummeret følger eleverne, når de meldes til 
praktikstederne. 

 
Regionens psykiatri har ønske om, at regionens praktiksteder oplyses om, hvornår 

eleverne starter, slutter og om/hvornår, eleven har ferie.  
 

Majbritt undersøger, om og hvordan regionens ønske kan imødekommes. 

https://sosu.info.zbc.dk/
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Linket til skolens web mail klient efterlyses fra undervisernes og elevernes side. 

 
LUU opfordrer til, at det bliver muligt, at søge medarbejdere på SOSU ZBC på 

hjemmesiden. 

 
 

6. Drøftelse af samarbejdet omkring fraværssamtaler/ Katrine Harrekilde 

 

Resume 

I ”Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse 

med elevfravær” er der fra juni-2017-udgaven 

ændret fra: Indkaldelsen til alle samtaler sendes til 

elev og arbejdsgiver samtidig til i den nyeste 

udgave at arbejdsgiver orienteres af vejleder efter 

samtalen ved 1.og 2. fraværssamtale. 

Arbejdsgiver inviteres først med ved 3. samtale 
hvor eleverne har haft fravær i hhv. 90 og 240 

lektioner 

 

 

Sags beskrivelse 

Samarbejdet mellem skolen og arbejdsgiver i.f.m fastholdelse gavner eleven. Fra at 

indkaldes til alle samtaler til at orienteres efter samtale 1+2, forringes arbejdsgivers 

medvirken i fastholdelse eller til at finde gode løsninger for elever med højt fravær, 

når de først kommer på banen til 3.samtale. 

Dette opleves problematisk. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter ovenstående og melder ind til skolen, om der er et 
ønske, at arbejdsgiverne kommer på banen tidligere i.f.m. fravær 

  

Beslutning 

Arbejdsgiverne ønsker, at blive orienterede om fraværssamtaler fra første 
fraværssamtale, om mange arbejdsgivere ønsker at deltage i fraværssamtalerne. 

 
Skolen tager fat i dette. 

 

Det er problematisk, at der skelnes mellem godkendt/ikke godkendt fravær.  Skolen 
registrerer på denne måde i.f.t. sygdom og barns 1. sygedag som ”godkendt” andet 

som ”ikke godkendt”, og eleverne forstår dette som om, det kan være ok, at 
have ”godkendt fravær”. 

Arbejdsgiverne ønsker andre termer omkring fravær. 
 

Det er skolens indstilling, at der skal arbejdes endnu mere på elevernes 
tilstedeværelse. 
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7. Fraværsregistrering på skoleforløb/Bente Lyngbo 

 

Resume 
Punktet er indsendt af Roskilde Kommune, som 

oplever at miste AUB refusion, evt. pga. fejl i 

fraværsregistrering i elevernes skoleperioder. 

 

 

Sags beskrivelse 

I Roskilde Kommune bruger vi meget tid på fraværet da vi ønsker at eleverne er så 
nærværende som muligt. 
 

På baggrund af dette gennemgår vi Elevplans fraværsregistreringer på ugebasis i 

omsorgen for eleverne, da alt fravær er mistet læring. 

 
På baggrund af ikke godkendt fravær i ugerne 26-32 har vi opgjort at Roskilde 

Kommune vil få et tab på op til ca. 20.000 kr. i refusion fra AUB.  
I den videre opfølgning af elevernes fravær har det vist sig at fraværet i flere tilfælde 

har været fejlregistreret, da eleverne har været til stede på skolen. 
 

I Roskilde Kommune lægger vi naturligvis fraværsregistreringen i Elevplan til grund 
for videre personalesagsbehandling – så som indkaldelse til omsorgssamtaler, brud på 

fraværsprocedurer med mere. 

 
I Roskilde Kommunes budgetter er vi afhængige af at modtage den AUB refusion, 

som vi er berettiget til og det er derfor af afgørende betydning at registreringen af 
fravær i Elevplan gøres korrekt. 

 

Indstilling 

Der indstilles til en drøftelse af, hvordan der kan sikres en mere fejlfri 
fraværsregistrering. 

  

 

Beslutning 

Eleverne registreres inden for det første kvarter, og er de fraværende og sygemeldte, 

registreres de med ”godkendt fravær”, hvis de ikke er sygemeldte, registreres det 
som ”ikke godkendt fravær” 

 
Underviserne kan registrere, hvis eleverne kommer for sent – og eleverne kan også 

selv se, hvordan deres fravær er registreres. 
 

Nogle arbejdsgivere trækker eleverne i løn, hvis de har ”ikke godkendt” fravær. 
Eleverne skal spørge deres arbejdsgivere, om de må holde fri, hvis de har behov for 

dette. 

 
Skolen vil være opmærksom på, at alle undervisere er skarpe på fraværs 

registreringen. 

 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 Kommuner og region er i en del tilfælde begyndt at uploade praktikerklæringerne i 
elevernes Elevplan, hvilket er meget positivt. 

 
De administrative medarbejdere spørger, om de kan få en mail om, når en kommune 

eller regionen har lagt praktikerklæringerne i Elevplan?  
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Årsagen til ønsket er, at de administrative skal slå hver enkelt elev op for at tjekke 

om der skulle være blevet uploadet en PASS erklæring på eleven. 
 

Dette bruges der i perioder forholdsvis meget tid på, og er der ikke uploaded PASS 
erklæring p eleven, må de ugen efter slå eleverne op igen og tjekke. 

 
Findes der en Notifikation, som kan aktiveres? Merete undersøger dette. 

 

Der er i øjeblikket ikke mulighed for at sende en notification, når man uploader 
dokumenter i Elevplan – det er blevet efterspurgt på Elevplansmøder. 

 
Vil det være en mulighed, at Kommuner og Region sender en mail til de 

administrative, når praktikerklæringer på alle elever, som er i praktik i kommunen/på 
sygehus fra det samme hold er uploadede?  

 

 Arbejdsgiverne hører fra eleverne, at de har svært ved at finde deres pensum på 

Moodle. 

Skolen vil se på dette, og være opmærksom på, at eleverne får vejledning til at finde 

tingene.  

 

Jævnfør underviserne, så skyldes ovenstående, at skema og læringspakkerne 

forskyder sig ift. de dage, som er angivet i de respektive læringspakker, hvis der 

kommer en uforudset ændring i skemaet. Dette kunne være en idrætsdag/eller en 

ekskursion ud af huset – altså en aktivitet, som ikke er planlagt i den respektive 

læringspakke. Så kan det ske, at skema og læringspakker ikke er koblet rigtigt 

sammen, eller må forskydes.  

Måden vi kan overkomme denne problematik er, ved at den respektive underviser 

giver eleverne ugeplaner, hvor logistikken er anført som i det nedenstående: 

 

Eksempel på elevoverblik til læringspakke, tema 4: 

 

Mandag 24/9: Tema 4 – dag 1 

Tirsdag 25/9: Tema 4 – dag 2 

Onsdag 26/9: Idrætsdag 

Torsdag 27/9: Tema 4 – dag 3 

Fredag 28/9: Tema 4 – dag 4 

 

LUU beder om en demonstration af Moodle på et tidspunkt. 

 


