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Referat fra SOSU LUU møde den 19/9, 2018. 

Selandia Park 6, Ringsted; Lokale U7.  

Til stede: 

Mette Lindelof, Lone Rosenville, Inge Noack, Charlotte Vagner Christensen, Katrine Harrekilde, 

Bente Lyngbo, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Lisbeth Trebbien, Pia Påske, Lene Bylov, 

Marianne Møller. 

 

Til stede, Tilforordnede LUU på Efter/Videreuddannelsesområdet:  

Ingen.  

 

Tilforordnet for uddannelsescheferne for SOSU: Majbritt Vangslev 

 

Tilforordnet for uddannelsescheferne for PA: Mette Sell (en del af mødet) 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef 

 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

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

 

Resume 

Opsamling af drøftelserne ved sidste LUU 

møde om de hold, der udbydes i 2019. 

Bilag 1: Forslag til SSA holdopstart 

2019, et eller to hold med SSH-elever 

 

Bilag 1A: Forslag til fordeling af elever 

 

Sags beskrivelse 

Der har kun været enkelte tilbagemeldinger på referatet og oversigten over 2019 med 

ét eller to hold til maj for ansøgere med SSH baggrund, om kommuner og region 

ønsker ét eller to hold for elever med SSH baggrund til maj. Dette er altså ikke 

afklaret. 

 

Skolen har til efterårets hold oplevet efterspørgsel efter pladser til SSH´ere, som 

gerne vil videreuddanne sig, hvorfor skolen er bekymret for, om ét hold for ansøgere 

med SSH baggrund vil være nok i 2019. 

 

En mulighed er, at skolen starter et hold op for elever med SSH baggrund i uge 7. 

dette kan vi på baggrund af, at det ekstrahold, der var aftalt til august, ikke kunne 

fyldes op, så kun er startet 5 SSA hold op i august. 

Augustholdene 2018 er ret fyldte, så opfyldning på disse hold skal ske efter aftale 

med skolen. 

 

Skolen præsenterer en fordeling af arbejdsgivernes elever på de seks skoler. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter udbud af hold og at det tilkendegives, hvilke hold, der 

ønskes udbudt i 2019.  

 

Det indstilles, at fordelingen af eleverne på skolen drøftes og aftales. 
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Beslutning 

Der stilles spørgsmål til, hvorfor SOSU uddannelserne holder fast i, at der skal være 

25-30 elever i klasserne, når andre erhvervsuddannelser på ZBC har hold på 12-15 

elever. 

 

Hvis der til en skoleperiode 1B kommer forespørgsler om pladser, så et hold bliver på 

f.eks. 40 elever, kunne man måske dele holdet i to? Det er dog meget vigtigt, at 

antallet af elever, som kommer i praktik ikke overstiger det aftalte med regionens 

psykiatri og i somatikpraktikken på sygehusene. 

 

Regionen stiller spørgsmål til fordelingen, da regionen typisk får mange pladser på 

enkelte skoleafdelinger, og få pladser på andre. Det kan vanskeliggøre rekrutteringen. 

Foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe kigges på rammeplanen ift. at få EUX 

holdet på rammeplanen og ift. opstart i psykiatri-praktik, så eleverne ikke kommer i 

praktik midt i en uge, samt aftales hvor der oprettes hold. 

 

Regionen ønsker at have 30 % af pladserne på hver skoleafdeling ved hvert optag. 

Det svarer til den procentdel af eleverne, som regionen ansætter. 

Spørgsmålet om fordeling af regionens elever på skolerne vil kommunerne og 

regionen tage op i K 17. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe i SOSU Nykøbing, som kigger på rammeplanerne i.f.t. 

opstart en mandag eller onsdag og i.f.t. EUX forløb. 

 

Forslag til gruppe: Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Tine Lundtang Hansen og 

Karen Vestergaard samt Ditte Grostøl og Majbritt Vangslev. 

De laves en Doodle om mødedato. 

 

Det besluttes, at der oprettes ét hold for elever med SSH baggrund i maj (forslag 1). 

 

Kommunerne mangler pladser, idet de ønsker at opfylde dimensioneringen i 2019 – 

ud over de elever, som ansættes i 2018 og tæller med der, men først starter i 2019.  

Kommunerne sender en opgørelse over, hvor mange elever, de mangler til Merete 

senest onsdag i uge 39. 

 

Det aftales, at der inviteres til et netværksmøde d. 4/10 kl. 12.30, hvor alle 

kommunerne og de ansættende fra Region Sjælland inviteres, og hvor udbud af hold 

drøftes. 

 

2.  Indsats for rekruttering/ Mette Lindelof, Charlotte Vagner Christensen, Rikke Hansen  

    og Bente Lyngbo 

 

Resume 

LUU nedsatte en arbejdsgruppe ved mødet d. 9/4, 

som skulle udarbejde forslag til, hvordan 

rekrutteringen til SOSU uddannelserne kan 

styrkes. 

Arbejdsgruppen består af Mette Lindelof, Rikke 

Hansen, Bente Lyngbo og Charlotte Vagner 

Christensen med Merete Frank Christensen som 

tovholder. 

Emnet tages op igen på Fælles LUU mødet. 

Bilag 2: Indsatser for 

rekruttering 
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Sags beskrivelse 

Gruppen har mødtes to gange og har på baggrund af brainstormen i LUU udarbejdet 

en oversigt over de indsatser, som kan iværksættes (Bilag 2). 

Indsatserne breder sig over alle interessenter omkring eleverne og SOSU 

uddannelserne. 

 

På PASS´ dialogmøde var emnet rekruttering på programmet, og PASS har samlet 

inputtene til et hæfte: PASS dialogmøde 

 

Derudover opfordrede Michael Kaas på LUU mødet d. 13/6, til, at der nedsættes en 

arbejdsgruppe, som udarbejder et forløb for folkeskolernes 5.-6.-7. klasserne, og som 

der følges op på, på brobygningsholdene. 

 

Der har været et fald i ansøgninger til GF2 bredt på skolen og også på SOSU området. 

 

Konsekvenser 

Faldet i søgningen til GF2 SOSU kan betyde yderligere udfordringer med at rekruttere 

elever til hovedforløbene. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter de foreslåede indsatser med inddragelse af inputtene fra 

PASS og vedtager en videre plan for rekruttering. 

 

Det indstilles, at LUU tager stilling til forslaget om, at der nedsættes en 

arbejdsgruppe, som udarbejder et forløb for folkeskolernes 5.-6.-7. klasserne, og som 

der følges op på, på brobygningsholdene. 

  

Beslutning 

Skolen er i gang med at kigge på, om den kan udbyde valgfag på ungdomsskolerne. 

 

Lone Rosenville foreslår, at der produceres pjecer omkring Skills, både de regionale 

og DM i Skills, med kontaktinfo og hvor der fortælles om GF og med oplysninger om, 

hvordan eller hvor eleverne kan søge elevstillinger. 

Arbejdsgiverne sender data til Lone Rosenville, som vil gå videre til 

kommunikationsafdelingen på ZBC. 

 

Der stilles spørgsmål til, hvorfor SOSU var så ringe repræsenteret ved SUK festivalen 

i Slagelse. Det var stort set ikke muligt, at finde SOSU uddannelserne, mens de 

øvrige ZBC uddannelser var meget synlige. 

 

Der stilles spørgsmål om, om ZBC kan/vil sætte midler af til et samarbejde omkring 

rekruttering. Dette undersøger Majbritt Vangslev, og det tages op på næste LUU 

møde. 

 

Spørgsmål om, om der er tænkt GF forløb som E-læring; der er lavet E-læring i 

naturfag og dansk på GF2, men ikke på GF for de unge. 

 

3. Evaluering af SSA uddannelsens tre forløb: 1, 2 og 3. Vil det være en idé, at  

    udarbejde en evaluering på tværs af skoleperiode og praktikperiode? / Mette  

    Lindelof  

 

Sags beskrivelse 

Nogle af kommunerne har drøftet, om det kunne være hensigtsmæssigt, at evaluere 

en SSA elevernes uddannelsesforløb indenfor det nære sundhedsvæsen, psykiatrien 

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/konferencer/tidligere-konferencer/Dialogmoede-for-LUU-i-region-sjaelland-og-region-hovedstaden
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og i somatikken samlet, så eleverne bedes om at evaluere skoleperiode 1A, 

praktikperiode 1A, skoleperiode 1B og praktikperiode 1B som ét uddannelsesforløb og 

det samme med uddannelsesforløbet i psykiatri og somatik. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter, om det vil være formålstjenligt, at udvikle en evaluering 

af en del af uddannelsesforløbet i stedet for at skolen evalueres for sig, og praktikken 

evalueres for sig. 

 

Kvalitetskonsulent Sanne Kortbek Sandal er inviteret til at deltage i punktet og 

belyse, hvilke evalueringsmetoder, der vil være mulige. 

 

Beslutning 

Sanne Sandal præsenterer de overvejelser, man bør gøre sig, inden man igangsætter 

en evaluering. 

 

Skolen er begyndt at bede eleverne om at evaluere undervisningen/underviserne (i et 

spørgeskema) i skoleperioderne (midtvejs i en skoleperiode). 

Spørgeskemaet er bygget op omkring de pædagogiske og didaktiske principper på 

skolen. 

Evalueringen er udviklet til den enkelte skoleafdeling/uddannelse, da det er det 

enkelte team omkring undervisningen, som skal have evalueringen. Evalueringerne vil 

blive sammenlignet på et senere tidspunkt. 

Evalueringerne drøftes efterfølgende med eleverne i klasserne, og 

uddannelsescheferne følger op på evalueringerne med underviserne. 

 

Arbejdsgiverne vil gerne orienteres om disse evalueringer. 

 

LUU beslutter, at afvente med en ny evaluering, til disse skoleevalueringer er afprøvet 

over en længere periode. 

 

4. Drøftelse af introduktion til skyggemetoden/Majbritt Vangslev   

 

Resume 

På LUU mødet d. 30/11 2017 fremlagde 

regionen deres forslag til, hvordan eleverne 

kunne arbejde med skyggemetoden i praktik 3, 

idet det er den metode, regionen har valgt at 

anvende for eleverne i somatikperioden på 

sygehuset.  

Forslaget indebar, at kommunerne også 

anvendte metoden i den del af 

somatikpraktikken, som er i det nære 

sundhedsvæsen, hvilket kommunerne så god 

mening i. 

Det blev også foreslået, at eleverne blev 

undervist i skyggemetoden i skoleperiode 3, 

hvilket daværende uddannelseschef, Carina 

Villadsen udtrykte sig positivt overfor. 

 

 

Sags beskrivelse 

Skolen har efterfølgende set ind i den eksisterende LUP – og det er skolens indtryk, at 

noget af den teori, som er i læringspakkerne til skoleperiode 3 LUP kan anvendes i 

forhold til skyggemetoden.  
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Hvis eleverne skal undervises og afprøve skyggemetoden, skal der tages andet 

undervisning/teori ud af læringspakkerne på skoleperiode 3, idet der ikke er lektioner, 

som ikke anvendes. 

 

Dette har skolen i første omgang valgt ikke at gøre, idet LUP´en er godkendt i LUU, 

og også fordi underviserne ikke er klædt på til at undervise i skyggemetoden. 

 

Skolen vil dog gerne invitere praktikere ind og introducere eleverne til 

skyggemetoden, dette kan gøres i forbindelse med elevenernes forberedelse til 

praktik i skoleperiode 3A.   

 

 

Indstilling 

 

Beslutning 

Den eksisterende LUP har ikke beskrevet skoleperiode 3C, så regionen har et forslag, 

som går ud på, at introduktion til skyggemetoden kan lægges ind der.  

 

Regionen mener, at skyggemetoden kan inddrages i den øvrige undervisning, idet den 

er ret enkel i den form, regionen bruger den. 

Majbritt Vangslev beder om, at få regionens materiale tilsendt, og vil så se på om det 

kan lade sig gøre, at lægge en introduktion til skyggemetoden i skoleperiode 3C. 

 

Regionen ser sig ikke i stand til, at komme ind på skolerne og introducere i skygge 

metoden, sådan som skolen har foreslået. 

 

Kommunerne har behov for at blive klædt bedre på til at bruge skyggemetoden i 

kommunerne. 

 

De uddannelsesansvarlige på Filadelfia og på Sklerose Hospitalet kan tage kontakt til 

regionen for evt. at kunne deltage i forberedelse af deres praktikvejledere til 

skyggemetoden. 

 

 

5. Ændring i forløb for SSA elever med SSH baggrund/Ditte Grostøl   

 

Resume 

SSA elever, som har en gammel SSH 

baggrund skal ikke længere tage Dansk og 

Naturfag inden de begynder på hovedforløb.  

Bilag 3: 

Planlægning af EUV pakker. 

 

Sags beskrivelse 

Eleverne med en gammel SSH baggrund må ikke få forlænget deres 

uddannelsesforløb. 

Det betyder, at SSA elever med SSH en gammel baggrund skal ikke længere have et 

særligt GF2 inden optag. 

 

Skolen præsenterer et forslag til, hvordan disse grundfag kan ligge på hovedforløbet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning 
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Beslutning 

Kommunerne udtrykker bekymring over, at praktikperiode 1B forkortes med 6 uger. 

Eleverne skal arbejde hårdt for at rykke sig fra SSH niveau til SSA niveau i denne 

praktikperiode, og elevens prøvetid vil så gå ind i praktik 2. 

 

Det aftales, at der ændres i planen, så der afkortes i praktikken til sidst i uddannelsen 

i stedet for i praktik 1B. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 Orientering om overenskomstforhandlingerne/Lone Rosenville 

Overenskomstforhandlingerne i foråret resulterede i, at SSA elever, der ansættes i 

regionerne får en væsentlig lavere løn end de SSA elever, som ansættes i 

kommunerne. 

FOA oplever, at eleverne er meget opmærksomme på lønforskellen. Deres pjecer på 

FOA´s hjemmeside: https://www.foa.dk/forbund/publikationer  

Det er allerede begyndt at resultere i, at regionen har vanskeligt ved at rekruttere 

elever.  

 

 Orientering om Grundforløb 2 og VFU/ Majbritt Vangslev 

Der har ikke været nok ansøgere til de udbudte GF 2 SOSU hold, hvorfor vi starter et 

GF2 SSH/SSA op til september i Køge i stedet for 2. 

          Det betyder, at der kommer SOSU GF2 elever ud i VFU i uge 44 fra alle skolerne   

          (30/10-2/11), og elever fra GF2 SOSU B kommer i VFU i uge 43 (23/10-26/10) fra    

          skolerne i Holbæk, Roskilde, Næstved og Slagelse. 

Der er til gengæld flere GF1 elever. 

 

Det har vist sig, at de på hold, der er startet op, er der elever, som ikke dukker op, 

så holdene er mindre end planlagt. 

Skolen vil være opmærksom på, at opfordre GF2 eleverne til at søge elevstillinger i 

hele regionen. 

Der er alt i alt startet 5 GF2 hold mindre op i 2018. 

 

Der er i arbejdsgruppen om Skills 2019 lavet undervisningsmateriale til 

grundskolernes 7-8-9- klasser, for at brede viden om erhvervsuddannelserne.  

SOSU materialet har fået gode tilbagemeldinger fra grundskolen på sit materiale.  

Det planlægges, at det sættes i gang i løbet af efteråret og fortsætter efter Skills. 

 

Der vil blive inviteret til et forældre/unge arrangement 7/11 i nogle byer, hvor de 

unge introduceres til uddannelserne. Kommunerne vil meget gerne byde ind, og vil 

derfor gerne holde orienteret. 

 

 Orientering om ændringer i.f.t. ny Bekendtgørelse/Ditte Grostøl  

Der er ændringer i forhold til, hvilke SSA elever, der skal bestå engelsk. (Se Slide) 

 

 Orientering om regions psykiatriens erfaringer med, at eleverne begynder 

praktik midt i en uge/Anette Due Hartmann 

Regionen oplever, at det er et problem, når eleverne fra ZBC starter midt i ugen og 

dem fra SOSU Nykøbing starter eleverne om mandagen; det gør de 

sygeplejestuderende også.  

Det kræver mange ressourcer, da eleverne skal sættes ind i sikkerhedsniveau og 

sikkerhedsprocedurer på den enkelte afdeling. 

https://www.foa.dk/forbund/publikationer
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            Forløb med praktikstart midt i ugen er en LUU beslutning som har baggrund i et ønske om at   
            eleverne ikke skal have lærerfri selvstudie dage. 
 

Punktet tages op på næste LUU møde. 

  


