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Referat fra Fælles LUU møde 13/6 2019, kl. 11.10-14.40 

 

Selandia Park 6, lokale 21. 

 

Tilstede: 

LUU PA: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Svendsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Tine Kornval Jacobsen, 

Maibritt Gisli, Ea Kristensen, Camilla Mogensen. 

 

SOSU LUU:  

Mette Lindelof, Lone Rosenville, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, Charlotte Vagner 

Christensen, Christi Hansen, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Lisbeth Trebbien, Jørn 

Thor Nielsen, Pia Påske, Maibritt Gisli, Anni Bindslev Schytte, Kristine Fredslund. 

 

Tilforordnede LUU på kompetenceudviklingsområdet:  

Anette Damgaard.  

 

Tilforordnet for kompetenceudvikling: Tanja Ferslev, områdeleder, ZBC. 

 

Tilforordnet for PA-området: Susanne Marstal, uddannelseschef (syg) 

Stedfortræder: Pia Rasmussen, uddannelseschef. 

 

Tilforordnet for SOSU-området og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende 

uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Orientering om ny organisering på SOSU ZBC/Majbritt Vangslev 

 

Resume 

Der er sket en omorganisering af ledelsen på 

SOSU ZBC. 

Bilag 4 – Organisering af 

SOSU ZBC 

 

Sagsbeskrivelse 

Mette la Cour Sell ophørte som uddannelseschef i Køge pr 30/4 og som følge deraf 

er der aftalt en anden organisering af ledelsen på SOSU ZBC. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Da SOSU ledelsen kiggede på ledelseslaget, blev det besluttet, at Majbritt 

Vangslev skal være overordnet chef, som også skal arbejde ud af huset. Der 

er derfor sket rokering af uddannelseschefer og – ledere og søgt en 

uddannelsesleder til Roskilde. 
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Susanne Marstal og Malene Wismar har ”kun” Holbæk afdelingen, da man 

regner med, at der udbydes forløb i Kalundborg, som de så skal have ansvar 

for. 

LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

 

2. Orientering om arbejdet med Talentspor/ Pia Rasmussen 

 

Resume  

Punktet er udsat fra sidste LUU møde. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse 

Der arbejdes med talentsporet på PA og SOSU uddannelserne, hvor eleverne 

skal nå niveauet højere end avanceret, nemlig ekspert niveau. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter arbejdet med talent og tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Referat og beslutning 

De elever, der er på Talentspor fortsætter, og skolen ønsker, at forsætte med 

de talentaktiviteter, der pt. er i gang på talentsporet for PA, da dette kører 

rigtigt godt. 

Derudover vil man fra skolens side fortsat være opmærksom på, om der er 

elever, som vurderes at kunne tage fagene på ekspertniveau. 

LUU godkender dette. 

 

 

3. Snitflader til den nye praktikkonsulent/ Majbritt Vangslev og Lone Rasmussen 

 

Resume 

Lone Rasmussen er ansat i en ny projektstilling 

som praktikkonsulent på SOSU ZBC. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse 

Lone Rasmussen informerer LUU om den nye funktion ”praktikkonsulent” og 

herunder hvilke tanker hun gør sig om samarbejdet med regionen og 

kommunerne. 

Hvordan sikre vi at informationer om den nye funktion og samarbejdet formidles 

til alle uddannelseskonsulenter i region og kommune? 

Hvordan kan den nye praktikkonsulent formidle relevante informationer imellem 

skole og praktik og på den måde være med til at styrke sammenhængen i 

uddannelsen? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter samarbejdet omkring eleverne. 
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Referat og beslutning 

Den projektstilling, Lone Rasmussen nu sidder i, er med fokus på 

gennemførsel i praktikken. Projektet løber i 2½ år fra 1/6 2019. der er ansat 

to praktikkonsulenter i projektet. 

 

Det tænkes, at praktikkonsulenterne skal ud i praksis (på alle ZBC´S 

uddannelser) og være tilstede i prøvetiden. Dette er dog ikke muligt pga. de 

mange elever på SOSU/PA området, og da kommuner og region har helt styr 

på afholdelse af forventningssamtaler.  

Lone vil aftale med de forskellige kommuner, hvordan de kan arbejde sammen 

omkring fastholdelse af elever i praktikperioderne. Lones kontakt til 

kommunerne vil være gennem uddannelseskonsulenterne i kommunerne. 

 

Referat: 

Frafald hænger ofte sammen med skoleperioden, så det kan være et ønske, at 

Lone kan være den røde tråd ml skole og praktik/arbejdsgiver. 

Ved et højt fravær kan Lone evt. være en støtte for eleven ved opstart af 

praktikken. 

Det tænkes, at Lone kan evt. tage initiativ til, at deltage i 

forventningssamtale, ved elever, der har været udfordrede på skoleperioden. 

 

Praktikken skal fortsat kontakte uddannelseschefen, når der er udfordringer 

med elever, og vedkommende laver så en vurdering af, om Lone skal 

involveres. 

 

Udfordrede elever skal måske spottes på GF2, og skolen opfordres til at være 

skarp på dette. Nogle kommuner er ved at udvikle tilbud til udfordrede 

ansøgere/elever, for at styrke deres mestringsevne ift. at gennemføre 

uddannelsen. 

 

I de tilfælde i prøvetiden, hvor en elev ligger på vippen ift. at blive i 

uddannelsen, er Lones deltagelse i samtaler og støtte ift. eleven måske mest 

relevant. 

  

FOA beder om, at arbejdsgiver og skole er opmærksomme på, at der ikke 

sidder for mange over for eleven til en samtale. I denne sammenhæng er Lone 

Rasmussens fokus på eleven, for at støtte denne i at gennemføre 

uddannelsen. 

 

Det kan være en støtte for elever, som har været udfordrede i tidligere 

praktikperioder, hvis Lone kan aftale med eleven, at hun deltager i 

forventningssamtalen i næste praktikperiode. 

 

Der er ansat en anden vejleder i Næstved i stedet for Lone Rasmussen, samt 

en mentor. 
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Projektbeskrivelsen sendes med referatet ud. 

Regionens repræsentanter deltog ikke fra dette punkt. 

 

4. Forberedelse til PASS´ dialogmøde/ Lone Rosenville  

 

Resume 

PASS har, i Nyhedsbrev 2, inviteret til dialogmøde i 

København d. 21/8. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse 

Dagsordenen til dialogmødet er: 

1. Nyt fra PASS 

2. Øget gennemførelse på uddannelserne 
3. Grundforløbsprøven 

4. Fælles LUU for EUD og AMU 

PASS-udvalget ønsker på dialogmødet under punkt 2 og 3 at indgå i dialog med de 
lokale uddannelsesudvalg om lokale indsatser for at skabe øget gennemførelse på 

uddannelserne, samt drøfte praksis og erfaringer med at have elever i praktik på 

grundforløbet forud for grundforløbsprøven.  

PASS-udvalget efterspørger i den sammenhæng praktiksteder, som har 

erfaringer med at have elever i praktik på grundforløbet, og som ønsker at 

dele deres erfaringer omkring grundforløbselever i praktik. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU formulerer sine drøftelser, så de evt. kan sendes til 

PASS. 

 

Referat og beslutning 

ZBC LUU genkender ikke umiddelbart, at der er stort frafald i uddannelserne. 

 

PA LUU efterspørger tal på frafald på PA uddannelsen. 

 

LUU udarbejder input til PASS´ dialogmøde (vedhæftet), som sendes til PASS. 

 

 

5. Efter/videreuddannelse og drøftelse af RKV og uddannelsesaftaler/ Tanja  

    Ferslev 

 

Resume  Bilag  

 

Sagsbeskrivelse  

LUU ønsker orientering om prøveafslutningen på AMU kurserne. En orientering 

om prøverne og hvad er erfaringerne med dette? 
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Kan arbejdsgiverne fortsat få skræddersyet kurser nu, hvor der skal være en 

prøve efter alle AMU kurser? 

Kursus afdelingen forbereder en temaeftermiddag, som afholdes d. 10/9, 

2019, kl. 8.30-12.00. Ny dato meldes ud snarrest. 

 

Arbejdsgiver oplever af og til, at en RKV af en kommende elev ligger sent, så 

en uddannelsesaftale skal ændres. 

 

Indstilling 

Der indstilles til dialog omkring punkterne. 

 

Referat og beslutning 

Man har nu udviklet testene, og der køres i øjeblikket pilottests af testene på 

enkelte kurser frem til 1/10. Derefter testes der bredere og testene skal være 

klar til implementering d. 1/1 2020. 

Der testes mundtlige prøver på SOSU efteruddannelse AMU, hvor eleverne er 

til en mundtlig prøve med udgangspunkt i deres portfolio. 

Hvis en deltager ikke består skal der tilbydes omprøve eller mulighed for at 

tage forløbet forfra. 

 

Der kan fortsat rekvireres kurser, der er skræddersyede til den enkelte 

kommune/arbejdsplads. Hvis et AMU kursus sættes sammen af flere fagmål, 

skal deltagerne testes inden for begge fagmål.  

 

Der er dog fortsat en del uafklarede spørgsmål ift. testene. 

 

Der er planlagt en temaformiddag i september. Den planlagte dato ændres 

dog, da rigtigt mange fra pædagogisk sektor ikke kan deltage pågældende 

dag. Ny dato meldes ud snarrest. 

 

Input til temadagen er velkomne og kan sendes til Tanja Ferslev på 

TAFE@zbc.dk  

 

Der opfordres til, at det måske nærmere er ledere på ældrecentre, der 

inviteres i stedet for ældrechefer, der måske ikke kan/vil prioritere en 

temaformiddag. Forslag om at dagplejeledere, børneinstitutionsledere m.fl. 

Det foreslås også, at medarbejdere inviteres. 

 

75 % af de deltagere, der har været med på hold ”Klar til SOSU” har fået 

beskæftigelse, og 34 % ønsker uddannelse til SOSU. 

 

RKV: 

Der SKAL laves RKV inden optagelse til hovedforløb for ansøgere, der har en 

SSH uddannelse fra 2001 eller ældre. 

 

mailto:TAFE@zbc.dk
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Fremadrettet vil der være et vejlederteam på tre medarbejdere, hvor Helene 

Lieberkind er den ene. Det er tanken, at de to øvrige skal oplæres til at kunne 

lave RKV på SOSU.  Spørgsmålet er, om der er nok bemanding ift. den øgede 

dimensionering, dette vil man se på, når den kommer. 

 

6.  Fraværsprocedure/ Majbritt Vangslev og Susanne Marstal 

 

Resume  

SOSU LUU vedtog på sidste møde, at der skulle 

laves en ny fraværsprocedure for SOSU 

uddannelserne. 

Bilag 5 – Forslag til ny 

fraværsprocedure. 

 

 

Sagsbeskrivelse  

Formandskabet fremlægger forslag til fraværsprocedure for både SOSU og PA 

uddannelserne. Fraværssamtalerne skal afholdes tidligere i skoleforløbene på 

SOSU og PA uddannelserne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter og tiltræder fraværsproceduren. 

 

Referat og beslutning 

Det forslag, formandskabet er nået frem til, betyder, at næsten alle elever 

skal indkaldes til fraværssamtale 

Fraværssamtaler med alle elever vil kræve rigtigt mange ressourcer af 

kontaktlærerne.  

 

Der er erfaring for, at en samtale med en kontaktlærer giver mindre effekt, 

end hvis eleven kontaktes af arbejdsgiver. 

 

Majbritt Vangslev foreslår derfor, at det skal være arbejdsgiver, der ringer 

eleven op ved første fraværssamtale. 

 

Nogle kommuner er enige i, at effekten af en telefonsamtale med arbejdsgiver 

vil give et bedre resultat. 

Andre kommuner vil foretrække, at arbejdsgiver og skole mødes med eleven.  

Ikke alle kommuner/arbejdsgivere vil have mulighed for at deltage i alle 

fraværssamtaler. 

 

Omsorgsdage skal aftales med elevens arbejdsgiver. De kan, som 

udgangspunkt ikke lægges i en skoleperiode. 

 

Det foreslås, at arbejdsgiverne får mulighed for, at møde eleverne i opstarten 

af hovedforløbet (eller på GF2) og italesætte, at eleverne er en vigtig del af 

det kollektiv, klassen og et praktiksted er. 
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Arbejdsgiverne kan evt. være ½ eller 1 dag på skolerne og tale med deres 

elever. De er meget velkomne på skolerne. 

LUU beslutter, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal lave en 

fraværsprocedure sammen: Majbritt Vangslev og en chef mere, Camilla, 

Kristine, Katrine Harrekilde, Charlotte Vagner, Camilla B. Svendsen. Merete 

Frank Christensen indkalder gruppen.  

 

 

7. Orientering af kommende elever ved ændringer i forløb eller skole/Mette  

    Lindelof. Heidi Øhlers deltager i dette punkt. 

 

Resume  

Det opleves af nogle arbejdsgivere, at 

kommende elever med særlige forløb får sent 

besked fra skolens side omkring deres forløb. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse  

Da det har betydning for elevens forberedelse af opstart på uddannelse, er det 

vigtigt, at eleven ved, hvordan forløbet på uddannelsen på det særlige forløb 

er planlagt. 

 

Eleverne får brev fra skolen ca. 4 uger inden uddannelsesstart, hvor det 

oplyses, hvor de skal gå i skole. 

 

 

Indstilling 

Der indstilles til en drøftelse af, hvordan dette kan gøres optimalt. 

 

Referat og beslutning 

Når kommunerne ansætter elever, der skal have en RKV inden det afklares, 

hvilket forløb, de skal have, opleves det, at eleverne ikke får besked. 

 

Heidi Øhlers sender forløb med opstartsdato og skoleafdeling til arbejdsgiver, 

som på den baggrund skriver en uddannelsesaftale med eleven. Skolen har 

derfor haft den indstilling, at arbejdsgiveren orienterer eleven om 

opstartstidspunkt og skoleafdeling, når uddannelsesaftalen underskrives. 

 

De elever, som skal have noget godskrivning og dermed starte senere end de 

ordinære elever, har brug tidlig information om, hvornår de skal starte på 

uddannelsen, så de kan opsige deres job. 

 

Der er udfordringer i, at nogle uddannelsesaftaler ikke registreres … det tager 

skolen op. 

 

Skolen vil kigge ind i, om der kan sendes brev til eleverne om optagelse 

tidligere end 4 uger inden opstart. 
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Korte, gensidige orienteringer 

 

 Ny Hovedbekendtgørelse af erhvervsuddannelser, BEK 570 af 07/05/2019  

Ændringerne er: 

- Talentspor er ikke længere en del af uddannelserne 

 
- Handlingsplan for øget gennemførsel skal ikke længere laves 

 

- Ny uddannelsesaftale (bilag 4 i BEK) 

 

 Skolen har overvejelser omkring udformningen af den generelle del af LUP´en. 

 

 Referaterne fra LUU møderne ligger nu på hjemmesiden 

https://sosu.info.zbc.dk  

 

https://sosu.info.zbc.dk/

