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Referat fra Fælles LUU møde den 29/11, 2018. 

SOSU LUU: 
Mette Lindelof, Lone Rosenville, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Malene Maarup, Inge 
Noack, Charlotte Vagner Christensen, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, Rikke Hansen, Vibeke 
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LUU PA: 
Ulla Mikkelsen, Marianne Frederiksen, Nina Milde, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, 
Tine Kornval Jacobsen, Jonas Burmeister Maibritt Gisli, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Nichlas 
Riise, Camilla Mogensen, Michael Dyhr Jensen, Maria Therese Keller. 
 
LUU Efter/Videreuddannelse:  
Anette Damgaard, Marianne Eilsø Munksgaard. 
 
Tilforordnet for uddannelsescheferne, PA: Mette la Cour Sell, uddannelseschef. 
 
Tilforordnet for uddannelsescheferne, SOSU: Maibritt Vangslev, koordinerende 
uddannelseschef. 
 
Tilforordnet for kompetenceudvikling, SOSU: Tanja Ferslev, områdeleder. 
 
Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 
 
Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen (Syg) 
 
 
Kl. 10.10: Præsentation af nye i LUU. 
 
1. Præsentation af uddannelsesdirektør Glenny Hansen og det fremtidige  
     samarbejde/ Glenny Hansen 

 
Resume 
 

 

 
Sags beskrivelse 
Forventningsafstemning mellem arbejdsgivere og ZBC. Arbejdsgiverne og de faglige 
organisationer har en forventning om et smidigt samarbejde omkring: 
 

• Optag og fordeling af eleverne på skolerne 
• Rammeplaner og forløb 
• Den enkelte elevs uddannelse og forløb 
• Lokal uddannelsesplan 
• Grundforløb 
• Fastholdelse 
• Rekruttering  

 
Arbejdsgiverne og de faglige organisationer ønsker information om, hvad skolen 
tænker, at aflysningen af 2 % omprioriteringsbidraget får af betydning ift. til de 
besparelser, skolen har iværksat. 
 
Orientering om ZBC´s fremtidige vejlednings set up: 
Der er lavet et nyt set up for vejledning, som hovedsageligt er rettet imod GF. 



 
 

Referat Fælles LUU møde 29/11, 2018 
 

Erhvervsuddannelserne er i dag kendetegnet ved korte intensive forløb. Forløb hvor 
eleverne skal nå høje mål på relativt kort tid. Det er derfor afgørende for fastholdelse, 
at eleverne holdes fast i undervisningen, og oplever at de indgår i et fællesskab, er 
velkomne, at der er en der interesserer sig for om de kommer og at de finder 
undervisningen interessant og motiverende. Grundlæggende er det derfor vores 
opfattelse at den primære fastholdelsesindsats ligger hos kontaktlærere, undervisere 
og underviserteamet. 
Den primære fastholdelsesvejledning gennemføres af team, underviser og 
kontaktlæren. Fastholdelsesvejlederen inddrages som udgangspunkt først når eleven 
er frafaldstruet og har brug for ekstern støtte. Fastholdelsesvejlederen varetager 
dermed kontakten til alle eksterne parter. 
Fastholdelsesvejlederen gennemfører screening af alle elever ved opstart og indgår i 
dialog med kontaktlærerne ift. resultatet. 
Fastholdelsesvejlederen rådgiver endvidere undervisere, kontaktlærere og teams hvis 
disse har udfordringer med at fastholde eleverne og ift. SPS. 
 

 
Konsekvenser 
 

 
Indstilling 
Der indstilles til en dialog om det fremtidige samarbejde imellem skole, arbejdsgivere 
og organisationer. 

 
Beslutning 
Glenny orienterer om, at skolen har haft elevnedgang, så der er knap 1000 færre 
elever, og derfor måtte tilpasse på personalesiden. 
 
Her informeres omkring at vi arbejder på at øge indsatsen i forhold til større 
gennemførelse på uddannelserne. Dette vil blandt andet ske ved at kvalificere SPS og 
mentor indsatsen. 
Her informeres om et 10 ugers plus på GF1 forud for GF2. 
 
Her kommer FGU skoler som skal samle op på elever som ikke er klar til 
erhvervsuddannelser. 
 
I forhold til mentor ønskes det at de mentorer der evt. ansættes har en 
sundhedsfaglig baggrund. 
 
Her gives udtryk for en bekymring for at det kan have en uheldig relation mellem 
underviser og elever i det at underviseren varetager fraværssamtaler. Arbejdsgiverne 
udtrykker ønske om, at indsatsen omkring elevernes fravær på hovedforløbet i 
skoleperioder prioriteres. Det er vigtigt at kontaktlærerne får den nødvendige tid til at 
løfte denne opgave, således at der er tid og et lokale hvor samtalen kan afholdes i ro, 
således at samtalen alvor fremhæves.  
 
Her gives ligeledes udtryk for en bekymring i tilfælde af at vejleder ikke kommer fra 
området. 
 
Praktikken mener det må vægtes at alle undervisere kommer i praktik. 
Problematikken omkring at bevilgede SPS timer ikke altid gennemføres drøftes. Dette 
skyldes at til tider at der mangler resurser til at læse timerne eller at eleverne 
udebliver fra de bevilgede timer. 
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Det efterlyses fra praktikkens side at vi fra skolens side informerer eleverne om at det 
er et krav at de informerer arbejdsgiver ved sygdom. 
 
I forhold til rekrutteringsindsatsen skal vi udvikle på samarbejdet lokalt -
arbejdsgivere og de enkelte skole imellem- i forhold til en samlet indsats.  
 
Her arbejdes på et set up som kan meldes ud i forhold til hvilke nøglepersoner i de 
forskellige afdelinger som man fra praktikkens har som forbindelsesled. 
 
Majbritt Vangslev orienterer om procedure ved elevfravær.  
 
Det diskuteres, om eleven ved 3 fraværssamtale skal opfordres til at have bisidder 
med.  
Da skolen ikke har et arbejdsgiverforhold til eleven vil det ikke være oplagt at 
medbringe bisidder. Dette skal først forekomme ved en evt. efterfølgende samtale v. 
arbejdsgiver. 
 
Kontaktlærer skal være opmærksom på at opfordre eleverne på hovedforløb til at 
orientere deres arbejdsgiver om fravær. Det opleves, at det ikke altid sker. 
 
Det ønskes fra arbejdsgivers side, at skolen informerer arbejdsgiver om elevfravær. 
 
Et nyt fraværssystem er undervejs hvor der vil blive sendt notifikationer til 
arbejdsgiver ved elevers fravær. 
 
Det aftales at der sendes årshjul ud med referatet.  

 
2. Fravær/Marianne Frederiksen og Majbritt Vangslev   Punktet udsættes 

 
Resume 
Kommunerne ønsker information om 
fraværssamtaler med deres ansatte elever og 
mulighed for at deltage i disse. 

Evt. lovgrundlag 

 
Sagsbeskrivelse 
Da det er kommunerne, som ansætter og aflønner eleverne, og som har det 
personalemæssige ansvar for eleverne, ønsker de som arbejdsgivere at have 
mulighed for at deltage i de fraværssamtaler, der afholdes med eleverne. 
 
Arbejdsgiverne oplever fortsat, at fraværsregistreringen i Elevplan ikke fungerer – 
hvad kan der gøres? 
 
Arbejdsgiverne efterspørger en ensartethed i undervisernes vurdering af fravær 
som ”godkendt – ikke godkendt”. 

 
Konsekvenser 
 

 
Indstilling 
Der indstilles til, at der indgås en aftale om, at arbejdsgiverne orienteres, når en elev 
skal til fraværssamtale og får mulighed for at deltage. 

 
Beslutning 
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3. Tilgængelighed og informationer på ZBC´s hjemmeside/ Ea Kristensen, Mette  
     Lindelof og Ditte Grostøl 

 
Resume 
Det er igen sket, at informationer om EUV1 PA 
holdet til marts er kommet meget sent på 
hjemmesiden. 
 
Det opleves også, at forløb lægges på 
hjemmesiden, men så forsvinder igen. 

 

 
Sags beskrivelse 
Der er brug for, at informationer kan findes, så kommende ansøgere ikke går  
forgæves på hjemmesiden og derfor ikke får søgt uddannelse. 
 
Arbejdsgiverne oplever også, at ansøgere har svært ved at finde oplysninger om RKV. 

 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at der fra ZBC´s side holdes fokus på, at de nødvendige 
oplysninger er tilgængelige og lette at finde. 

  
Beslutning 
LUU ønsker en gennemskuelighed i forhold til RKV- oversigt over kontaktpersoner 
udsendes med referatet. 
Kan vi gøre det tydeligere på forløbsoversigterne med nummeringen af 
forløbsoversigterne? 

 

4. Kurser og efter-videreuddannelse på ZBC/ Tanja Ferslev  
 

Resume  
 

 
Sagsbeskrivelse 
 

 
Indstilling 
Det indstilles til en dialog omkring kurser og efter/videreuddannelse. 

 
 

Beslutning 
Tanja Ferslev orienterer om at der er indgået aftaler med fire VUC medhenblik på at 
udbyde FVU i læsning og matematik, samt start for 2 sprogede. Udbuddet kan ses på 
hjemmesiden www.zbc.dk/fvu  
 
ZBC har sammen med Winncare Nordic inviteret udvalgte kommuner i et samarbejde, 
som skal sikre optimal implementering og udnytte indkøbt velfærdsteknologier. 
Projektet tager udgangspunkt i kommunernes konkrete behov/problemstillinger med 
perspektiver såsom forflytning, forebyggelse af sår osv.   
 

http://www.zbc.dk/fvu
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ZBC er gået i gang sammen med øvrige SOSU skoler og EPOS at udarbejde test i 
AMU.  
Kursuscentret udbyder flere kurser herunder praktikvejlederkurser, det og øvrige 
kurser bliver snarest sendt ud, når de foreligger på fakta ark. Relevante fakta ark vil 
blive sendt ud med enten referat eller som et selvstændigt dokument efterfølgende. 
 
Der kigges på om der kan udvikles kurser til hvorledes man vejleder de særlige 
sårbare/diagnoser elever. 
 
Her efterspørges kurser: 
- med fokus på vejledning af de meget unge elever. 
- i at lære at bruge diverse systemer og logikken i relevante styringssystemer. 
 
Der er indgået en samarbejdsaftale med Absalon i forhold til at udbyde tværfaglige 
forløb, forløb på forskellige niveauer og mulighed for at ansøge puljer til tværfaglige 
forløb. … 
 
Der er indgået aftale med rekrutteringsservice om at gennemfører 6 ugers amu-
forløb ”klar til SOSU” for Faxe og Næstved kommune.  
 
Vi vil afvikle KUPP’en for tredje gang. -et kompetenceudvikling inden for psykiatri, 
psykologi og pædagogik  
 
Der vil forud for GF tilbydes SU berettigede turbo forløb med FVU undervisning i 
dansk og matematik. Dette m.h.p. at bedre elevernes muligheder for at kunne 
gennemføre GF. 
 

 
5. Ny ferieaftale og overgangsordning/ Lone Rosenville 

 
Resume 
Den nye ferieaftale træder i kraft 1/9 
2020, men overgangsordningen træder i 
kraft 1/1 2019. 

 
 

 
Sagsbeskrivelse 
Orientering om, hvilken betydning ferieaftalen og overgangsordningen vil have for 
eleverne og arbejdsgiverne. 

 
Konsekvenser 
 

 
Indstilling 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutning 
Lone Rosenville har udarbejdet et detaljeret overblik på PP til orientering om den nye 
ferielov. Princippet fremover vil være en samtidighedsferie, hvilket indebærer at man 
fremover vil optjene ferie samtidig som man afholder. 
 
I 2020 vil samtidighedsferien gøre sig gældende i forhold til forløbs -og rammeplaner. 
Dette skal der tages højde for i de planer der udarbejdes i 2019 
 
PP vil blive sendt ud med referatet. 
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6. Årshjul for LUU møder/ Majbritt Vangslev   

 
Resume  
 

Bilag1: Forslag til årshjul for LUU 
møder. 

 
Sagsbeskrivelse 
I forbindelse med fusionen, har bestyrelsen for ZBC ønsket at sikre, at alle LUU 
inddrages og bruges korrekt. 
Der er derfor udarbejdet en skabelon til et årshjul, som bestyrelsen har godkendt. 
På baggrund af dette har SOSU ZBC udarbejdet et forslag til et årshjul for SOSU ZBC 
LUU´s arbejde. 

 
Konsekvenser 
 

 
Indstilling 
Det indstilles, at forslaget til årshjul drøftes og at der vedtages et årshjul for SOSU 
ZBC. 

 
Beslutning 
Majbrit præsentere forslag til årshjul for LUU´s arbejde. Der tilføjes og ændres i 
forhold til diverse kommentarer. 
 
Det tilføjes i årshjulet på faste datoer i 2 og 4 kvartal hvornår uddannelses direktør 
Glenny vil deltage i møderne. 
 
Ændringer i årshjul vil blive udsendt med referatet. 

 
Korte, gensidige orienteringer 
 

• Orientering om fordeling af arbejdsopgaver/Majbritt Vangslev (Blev taget på SOSU 
LUU mødet) 
 

• Mødedatoer i 2019, formandskabet foreslår: 12/2, 9/4, 13/6, 17/9 og 28/11.  
          Vi skal se på datoerne igen. D. 12/2 34 i uge 7, hvilket passer dårligt for LUU. Der  
          sendes en Doodle ud på ny dato. LUU ønsker, at møderne ligger på torsdage. 
          Ny dato for første LUU møde i 2019: 7/3. 
 

• Seminar for LUU i 2019.  
Bestyrelsen på ZBC har et ønske om at mødes med de LUU, som er på skolen til et 
årligt seminar.  
Datoen meldes ud når bestyrelsen har holdt møde i december. 
 

• Moodle på ZBC, Udskydes 
 

• Orientering om, hvornår Easy A og Elevplan udfases. 
          Der skal findes et nyt system inden vi går på sommerferie, da Easy A og elevplan    
          lukker med udgangen af 2019. 
 

 


