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Referat fra SOSU LUU møde 13/6 2019, kl. 9.00 – 11.00. 

 

Selandia Park 6, lokale 21. 

 

Tilstede:  

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. 

 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal. (syg) 

Stedfortræder: Pia Rasmussen 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Forslag til udbud af hold i 2020 og fordelingen af elever på holdene/Ditte  

    Grostøl og Majbritt Vangslev 

 

Resume  

Skolen har på baggrund af den nye 

dimensioneringsaftale lavet forslag til udbud af 

SSH og SSA hold i 2020. 

Bilag 1 – SOSU ZBC hold 2020 

Bilag 1A – Forslag til fordeling af 

elever. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Skolen foreslår, at SSH uddannelsen udbydes tre gange om året fra 2020, og 

at der planlægges med udbud af 14 hold. 

SSA uddannelsen tænkes udbudt 5 gange om året (jf. forslag til rammeplan), 

og der planlægges med udbud af 25 hold samt et EUX hold. 

Holdene udbydes på skoleafdelingerne, så det passer bedst muligt med, at 

eleverne går i skole tæt på ansættende kommune. 

 

Indstilling 

Der er udfordringer i forhold til, at hvis elever fra de kommuner, hvori 

skolerne ligger i skal gå i skole på den pågældende skole, vil det betyde, at 

kommuner, som ligger imellem skolerne vil få en problematisk placering af 

deres elever. Dette bekymrer i forhold til rekruttering. 

 

Skolen har derfor lavet tre forslag til fordeling af SSH eleverne (i første 

omgang). 

 

Det indstilles, at LUU drøfter, hvordan fordelingen af elever kan blive mest 

hensigtsmæssigt, samt drøfter forslagene til udbud og godkender et forslagene. 
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Referat og beslutning 

Der bliver flere optag til GF2 og optagene vil svare til, hvornår der opstartes 

hovedforløb på den enkelte skoleafdeling. 

LUU ønsker meget, at GF2 eller dele af det (Dansk og Naturfag) kan tages 

online. Skolen arbejder pt. på at afklare mulighederne inden for lovgivningen. 

 

Fordelingen af SSH elever drøftes. Skolen har, med udgangspunkt skolens 

vision, et stort ønske om, at der er SSH hold i Ringsted, men udfordringen er, 

at Ringsted kommune ikke kan fylde hold op, så der skal være elever på 

holdet fra andre kommuner. 

 

LUU tiltræder forslaget med 15 SSH hold, og hvor holdet i Ringsted består af 

elever fra Ringsted, Sorø, Slagelse, Næstved og Roskilde/Lejre. 

 

Lejre Kommune ønsker, at have alle deres SSA elever i Roskilde, ikke i 

Holbæk. Dette rettes til. 

 

FOA opfordrer arbejdsgiverne til at have øje for de uuddannede, der er ansat i 

kommunerne, så de får mulighed for kompetenceudvikling i form af en 

SSH/SSA uddannelse.  

 

LUU godkender planerne med de noterede bemærkninger. 

 

 

2. Rammeplaner for SSA uddannelsen/Ditte Grostøl og Merete Frank Christensen 

 

Resume 

Arbejdsgruppen præsenterer forslag til 

rammeplan for SSA uddannelsen fra 2020. 

Bilag 2 – Samlet forslag til 

rammeplan 

Bilag 2A – 2F: Forslag til 

rammeplaner på de enkelte skoler. 

 

Sagsbeskrivelse 

Forslaget indebærer, at der bliver 5 optag om året, men at der alligevel bliver en 

del overlap i praktikperioderne. 

Derudover er der lagt to ugers påbygning ind i psykiatripraktikken, hvor 

eleverne får undervisning i valgfrit specialefag, rettet imod psykiatri-

praktikperioden. Disse er markeret i rammeplanerne  med  

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter forslaget og giver arbejdsgruppen tilbagemelding 

m.h.p. det fortsatte arbejde. 

Formandskabet indstiller, at LUU repræsentanterne gennemlæser forslaget og 

drøfter det med de kommuner, de repræsenterer/ praktikken i regionen. 
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Referat og beslutning 

Der er lavet en rammeplan, hvor uddannelsesforløbene stort set er ens, 

hvilket vil give færre forskellige forløb. 

 

Arbejdsgruppen har arbejdet med talrige forslag (19 stk.), idet rykning af selv 

små ting eller en enkelt uge har store konsekvenser for hele planen. 

 

Kommunerne efterspørger en rammeplan, hvor SSH eleverne er med. Denne 

udarbejder Ditte Grostøl og den sendes ud til kommunerne. 

 

LUU godkender rammeplanerne. De nye rammeplaner vil være gældende for 

de elever, der starter efter 1/1 2020. 

 

LUU efterspørger de rammeplaner, der er gældende for eksisterende hold, det 

aftales, at de og de nye sendes med referatet ud og det aftales ydermere, at 

rammeplanerne lægges på SOSU hjemmesiden som en PDF fil. 

 

 

3. Planlægning af evaluering af den lokale undervisningsplan (LUP) for   

    SSA/Ditte Grostøl 

 

Resume  

LUP´en skulle efter planen evalueres i 

efteråret 2020, når de første SSA hold, som 

er uddannet efter 1/1, 2017 er færdige.  

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse 

Der skal dog være en ny LUP klar til 1/1 2020 på baggrund af den nye BEK og 

uddannelsesordning, hvorfor skolen ønsker at lave en evaluering lidt tidligere. 

 

Skolen vil sende et spørgeskema ud til arbejdsgivere, undervisere og elever  

omkring den aktuelle LUP og forslag til ændringer inden sommerferien. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU nedsætter en arbejdsgruppe, som kan arbejde med at 

implementere ændringerne i BEK og uddannelsesordningen ind i en ny LUP, og se 

på evt. nye muligheder, med udgangspunkt i ovenævnte undersøgelse. 

 

Referat og beslutning 

LUU tager orienteringen om undersøgelsen til efterretning. 

 

Skolen ønsker også at evaluere SSH LUP´en, hvorfor der skal nedsættes to 

arbejdsgrupper. 

 

FOA foreslår, at evalueringen fremlægges i LUU og ændringer aftales der. 
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Kommuner og skole foreslår, at FOA i stedet for repræsenteres i 

arbejdsgruppen, så der kan bruges længere tid på at drøfte ændringer end der 

kan bruges på et LUU møde. 

 

Kommuner, region og FOA melder tilbage til mlfc@zbc.dk hvem der deltager i 

arbejdsgrupperne. Tilbagemelding senest 20/6. 

 

Respons fra undersøgelsen formidles både til LUU og bredere ud. 

 

LUU tiltræder forslaget om arbejdsgrupper og opfølgning. 

 

 

4. Forslag om overgangsordning for hold SSA feb. 2019/Ditte Grostøl 

 

Resume  

GF2 elever på SSA hold feb. 2019 og elever 

med SSH baggrund på disse hold skal følge 

to forskellige Grundfags Bekendtgørelser. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse 

Da GF2 eleverne på hold feb. 19 følger den ”gamle” Grundfags Bekendtgørelse og 

elever med SSH baggrund skal følge den nye Grundfags Bekendtgørelse, som 

træder i kraft 1/8, 2019, ønsker skolen at lave en overgangsordning for de GF2 

elever, der er startet på feb. 19 holdene, så de kommer til at følge den nye 

Grundfags Bekendtgørelse fra august 19. 

 

GF2 eleverne vil så ikke længere kunne være på talentspor, de kan dog fortsat tage 

fag på ekspertniveau. 

 

Alternativt skal der laves vidt forskellige eksaminer for eleverne, hvilket vil være 

meget ressourcekrævende. 

 

Ovenstående betyder, at LUP´en for disse hold ændres. 

 

Indstilling. 

Det indstilles, at LUU godkender forslaget. 

 

Referat og beslutning 

I den BEK, der træder i kraft 1/8 2019 er der ændringer i eksamensformen for 

dansk og naturfag.  

Det betyder, at eleverne på feb. 19 kommer på forskellige ordninger, 

afhængig af, om de er startet i februar eller i september. 

 

Skolen foreslår, at eleverne, der er startet i februar rykkes til den nye ordning. 

Dette er fuldt lovligt, og der vil ikke være brug for, at ændre 

uddannelsesaftalerne pga. dette. 

mailto:mlfc@zbc.dk
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Dette tiltræder LUU. 

 

 

5. Orientering om afholdelse af det regionale Skills mesterskab og  

    udpegning af en kommunal repræsentant til Skills planlægningsgruppen        

    /Lone Rosenville og Mette Lindelof. 

 

Resume 

Det er besluttet, at det regionale Skills 

mesterskab afholdes i regionen i 2019. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse 

Det er FOA´s holdning, at det regionale Skills mesterskab bør bruges som en 

rekrutteringsmulighed.  

Ved sidste års skolemesterskaber havde SOSU ZBC inviteret en del folkeskoler ind 

til at være tilskuere, der kom dog ikke nogen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter rekrutteringsstrategi i forbindelse med 

skolemesterskaber og det regionale mesterskab. 

Det indstilles endvidere, at kommunerne overvejer, hvem der kan træde ind i Skills 

planlægningsgruppen. 

 

Referat og beslutning 

Det regionale skills er under planlægning på skolen, og planlægningsgruppen 

mødes 14/6 med SOSU Nykøbing, hvor det aftales, hvor det regionale Skills 

mesterskab afholdes. 

 

Skolemesterskaberne afholdes på skolerne d. 29/8. 

 

Regionsmesterskabet er 4/10, og folkeskolerne vil blive inviterede og det 

foreslås, at 10. klasserne også bliver inviterede.  

Det kræver rigtigt meget arbejde, at få folkeskolerne i tale. 

 

Kommunerne foreslås, at bringe regionsmesterskabet i Skills på banen ift. 

udskolingseleverne, som noget, de deltager i. 

 

Det foreslås, at konkurrencen bliver mere tilskuervenlige med oplysninger om, 

hvad patienterne fejler og hvilke problematikker, de deltagende elever 

konkurrerer i, ligesom der evt. laves noget spændende materiale, der kan 

sendes ud til folkeskolerne. 

 

Man kan overveje, at lave noget før – under – efter materiale om casene, som 

kan bruges til udskolingseleverne. 
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Det er vigtigt, at være opmærksom på, at alle kan se, hvad der sker på 

scenen – og at tilskuerne kan sidde ned, da konkurrencen tager tid. Der bør 

også være en stand, hvor alle kan prøve at tage et BT eller lignende, det gav 

god opmærksomhed ved DM i Skills i foråret. 

Det foreslås, at de, der agerer patienter/borgere, spørges ind til den 

subjektive oplevelse af den behandling/pleje, de modtager. Dette er et forslag, 

som skal bringes videre til PASS. 

 

DM i Skills afholdes i Bellacentret d. 16-18 januar 2020. 

 

Der skal udpeges en kommunerepræsentant til planlægningsskolen; det 

aftales, at kommunerne taler sammen og meddeler Merete Frank Christensen, 

hvem det bliver på mlfc@zbc.dk senest 20/6. 

 

Det foreslås, at når ZBC skal være vært ved regionsmesterskaberne, at det 

lægges på forskellige skoleafdelinger. 

 

Det aftales, at Skills konkurrencerne er med på de kommende LUU møder, så 

der kan støttes op om planlægningsgruppens arbejde, og så man har fokus på 

rekrutteringsmuligheden i Skills.   

 

Der sendes orientering ud om, hvor det regionale Skills afholdes, når dette er 

aftalt med SOSU Nyk  

 

 

6. Præsentation af den endelige PIXI udgave af LUP´en/Merete Frank    

    Christensen  

 

Resume 

Der var enkelte rettelser til PIXI udgaven af 

LUP´en ved sidste LUU møde. 

Bilag 3 – Pixi LUP SSA maj 2019 

 

Sagsbeskrivelse 

Den rettede PIXI udgave præsenteres. PIXI udgaven lægges på hjemmesiden 

efter snarest efter LUU godkendelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU godkender den tilrettede PIXI udgave. 

 

Referat og beslutning 

Der er følgende bemærkninger til PIXI LUP´en: 

 

 Overskift: Litteraturlisten med fed? (side 11) 

 Tekst til færdighedsmodellen, så vejlederne kan bruge modellen 

direkte, uden at skulle følge linket. 

 Indholdsfortegnelse, sideantal og dato for udarbejdelse og redigering.  

mailto:mlfc@zbc.dk
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Litteraturlisten er ikke med i det udsendte Bilag 3, da der henvises til den 

opdaterede litteraturliste på hjemmesiden på side 11.  

Indholdsfortegnelse og sideantal er på den elektroniske udgave af PIXI 

LUP´en, så denne kan printes ud ved ønske om dette. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 Ny Bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelserne, BEK 407 af 

10/4, 2019. 

Ændringer: 

- Talentsporet er ikke længere en del af uddannelsen. 

 
- Skolerne kan udbyde EUV-pakker; disse tilbydes ansøgere, som har en SSH 

uddannelse fra før 1. januar 2002. EUV-pakken indeholder op til tre ugers 
undervisning i dansk og op til tre ugers undervisning i naturfag.  

Kommunerne efterspørger dette som online undervisning. 

 

- Eleven skal have gennemført certifikatfaget generhvervelse af første hjælp på 

erhvervsuddannelserne, dvs. det ligger som et separat fag der skal være 
gennemført. 

 
- Pia P (FOA) opfordrer kommunerne til, at klæde de praktiksteder, der skal 

modtage elever i psykiatri praktik, på til at modtage disse elever.  Hvis vejleder 

undtagelsesvis ikke er uddannet SSA eller sygeplejerske, så er det LUU´s 
holdning, at vedkommende skal have et SOSU vejlederkursus, så han/hun kender 

uddannelsen. 

 

- Greve Kommune har mødtes med de kommende SSA elever og oplever, at de er 
rigtigt godt forberedte til uddannelsen. Eleverne virkede helt er klare på, hvad de 

vil og de værdier, der ligger i faget. 

 

- FOA opfordrer kommunerne til at være opmærksomme på, at der fortsat er en 

del ufaglærte hjemmehjælpere rundt omkring. Disse har brug for (og krav på) at 
blive uddannede. 

              Kommunerne vil gerne både ansætte de unge og de ufaglærte, så de kan have et  

              dilemma i, hvad de skal prioritere – FOA kan ikke umiddelbart svare på, hvordan  
              dette løses.   

 

- FOA oplever, at praktikvejlederne er pressede og opfordrer til, at der uddannes 

flere praktikvejledere, når der kommer flere elever. 

 

- Regionen beder om, at der ved fordelingen af eleverne er fokus på, at de kan 

have forskellige forløb, og at dette oplyses, når fordelingen sendes ud. 

 

 


