
  
 

 

Referat, Fælles LUU møde 17 09 2019 

  Side 1 af 9 

 

Referat fra Fælles LUU møde 17/9 2019, kl. 10.15-13.50. 

 

Tilstede: 

LUU PA: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Svendsen, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Fibi Sabrine 

Mogensen, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Randi Maiken Christiansen, Inger Pedersen, 

Michael Dyhr Jensen. 

 

SOSU LUU:  

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

Christi Hansen, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Pia Påske, Kirsten Christiansen, 

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. 

 

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

uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

 

1. Orientering / Glenny Hansen 

 

Resume  

 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse  

ZBC opfatter sig nu som én skole og rigtigt mange områder arbejder på 

tværs. Der er udpeget en lokalansvarlig chef på hver af skolens adresser, 

som har til opgave at sikre, at afdelingerne på lokationen fungerer som en 

enhed og samarbejder på tværs af uddannelserne. 

  

Nogle af skolens lejemål er i gang med at blive opsagt, bl.a. er SOSU er 

flyttet fra Ingemannsvej til Bredahlsgade i Slagelse. Dette gør vi for at skabe 

bedre uddannelsesmiljøer, men også fordi vi har overskudskapacitet på 

nogen afdelinger.   

  

I Næstved er der overkapacitet på Handelsskolevej, så planen er, at SOSU 

skal flytte dertil fra Troensevej. Der er sat gang i en proces, hvor 

medarbejderne involveres i, hvordan skolen på Handelsskolevej skal 

indrettes. 
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Ledelsessekretariat og direktion er pt. placeret på Ingemannsvej i Slagelse, 

da der er skimmelsvamp på Selandia Park. Det er planen, at de flytter tilbage 

til Selandia Park i januar. 

  

RKSS har gennemført en temadag hvor der blandt andet blev kigget på 

hvordan vi kan sikrer at der er nok faglærte indenfor SOSU. Vi kan se at vi 

kommer til at mangle mange elever på uddannelsen fremover. En af 

initiativerne der kigges på er om der kan gives en uddannelsesgaranti for 

elever der vælger SOSU, således at uddannelsen ikke vælges fra på den 

baggrund. 

  

Danske SOSU Skoler har lige holdt et strategi seminar, og der er interesse i, 

at skolerne samarbejder. SOSU skolerne i Region Sjælland og i København 

har også gode forudsætninger for at samarbejde, idet ledelserne på skolerne 

kender hinanden godt. 

  

Skolen har arbejdet sammen med SOSU Nykøbing på, at det regionale Skills 

afholdes i regionen, og det er aftalt, at det regionale Skills fremover holdes i 

de byer hvor vi har skoler i regionen. 

  

Bestyrelsen er i gang med en proces, hvor den reduceres fra 22 medlemmer 

til 12, og ambitionen er, at bestyrelsen skal samarbejde tæt med de lokale 

uddannelsesudvalg. 

  

Kalundborg Kommune har et ønske om at tiltrække flere SOSU elever, og 

ZBC ser positivt på dette.   

Vi er derfor i gang med at se på lokaler på EUCNV og har sendt en høring om 

udbud til naboskolerne i KBH, Nykøbing og på Fyn, da naboskolerne skal 

høres, når vi udlægger vores uddannelser til nye adresser. Regionen har 

ligeledes modtaget en høring.  

Vi er i dialog med Kalundborg kommune for at etablere forhold der gør at et 

evt. nyt udbud i Kalundborg er såvel økonomisk som pædagogisk 

bæredygtigt. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Kommune: Vedrørende initiativet i RKSS, så er det bekymrende at skulle 

garantere en ansættelse til elever, som måske ikke er i stand til at være i et 

omsorgsfag. De GF2 elever, som passer deres ting og har de kompetencer, 

der skal til, får plads på hovedforløb i dag. Vi skal sammen gøre mere for, at 

udbrede kendskabet til de særlige forhold, der er i omsorgsfagene i forhold til 

ansættelser. 
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GH: Skolen kigger på de elever, som ikke søger GF hos os, da vi bliver nød til at 

tiltrække flere elever til SOSU fagene. Vi ved at en del fravælger 

erhvervsuddannelserne fordi de er bekymrede for, om de får en praktikplads. Det 

er dem, vi gerne vil have fat i. Elever, som f.eks. søger på HF eller gymnasiet, kan 

være potentielle SOSU elever. 

 

 

2. Fraværsprocedure/ Majbritt Vangslev og Susanne Marstal, samt arbejdsgruppen 

 

Resume 

Der blev på sidste LUU møde nedsat en 

arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med 

forslag til ny fraværsprocedure.  

 

Arbejdsgruppen bestod af: Katrine Harrekilde, 

Annette Damgaard, Camilla Svendsen, Kristine 

Fredslund, Camilla Mogensen, Jesper B. Hansen, 

Majbritt Vangslev og Merete Frank Christensen. 

Bilag 1 - Input fra 

arbejdsgruppen vedr. 

fraværsprocedure 

 

Bilag 2: Revideret forslag til 

fraværsprocedure. 

 

Sagsbeskrivelse 

Gruppen foreslår, at man skærper for, hvornår 3. samtale afholdes for SSA og PA 

eleverne. Gruppen foreslår, at eleverne indkaldes efter 100 lektioners fravær i 

stedet for 130 lektioner. 

Samtidig foreslår arbejdsgruppen, at der laves mindre ændringer i samtalerne, 

samt at arbejdsgiver deltager i 2. samtale. Se Bilag 1 og 2. 

 

Indstilling 

Det Indstilles at LUU drøfter forslagene og kommer med en anbefaling til 

formulering af skolens fraværsprocedure. 

 

Referat og beslutning 

Arbejdsgruppen har haft fokus på, at der bliver talt med de elever, som har fravær, 

for at afdække, om eleven trives og hvorfor ikke og hvordan skole og arbejdsgiver 

kan støtte op om eleven. 

 

Det er vigtigt, at eleverne under uddannelsen får en forståelse for, at deres 

tilstedeværelse er vigtig for kollegaerne, både på skolen og i praksis. 

 

Arbejdsgruppen foreslår, at arbejdsgiverne er mere til stede på skolerne:  

 

 Arbejdsgiver inviteres ind på skolen som en fast del af introduktionen 

til uddannelsen tidligt i første skoleperiode. Dette lægges ind i 

LUP´en.  

Der inviteres én arbejdsgiver blandt de, der har elever på pågældende 

hold, og arbejdsgiverne kommer med en bred orientering om det, at 
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være i ansættelse som elev og hvilke forventninger en arbejdsgiver 

har til en ansat. 

 

 Arbejdsgiverne opfordres til at komme på skolen og være til stede, 

f.eks. en eftermiddag, en gang om måneden, og på den måde have 

kontakt med sine elever og være synlig - også. I den forbindelse vil 

arbejdsgiver og kontaktlærer kunne vende bekymringer og mindre 

problemstillinger omkring eleverne. 

 

Eleverne skal opleve, at både skole og arbejdsgiver samarbejder for at støtte op 

om, at de møder op til undervisningen fra første dag. For at skole og arbejdsgiver 

kan samarbejde, har Katrine Harrekilde udarbejdet et forslag til samtykke 

erklæring, som eleverne underskriver, når de underskriver uddannelsesaftalen. 

 

Kontaktlærerne har stort fokus på, om eleverne er til stede og tager en snak med 

elever, som de oplever som udfordrede. 

 

SM, MV laver et forslag til beskrivelse af formålet for, at kommunerepræsentanter 

er tilstede på skolerne. 

 

LUU drøfter, om EUX eleverne skal kaldes til samtalerne efter flere 

fraværstimer, idet de føler, at de uddannes på andre vilkår med mange flere 

lektioner. 

 

Der er dog ret bredt flertal for, at fastholde, at eleverne kaldes til samtale 

efter det antal timer, som fremgår af fraværsproceduren. 

 

Det opleves (stadig) at enkelte elever har meget fravær, uden at der handles på det 

fra skolens side. Det ser skolen på, og opfordrer til, at arbejdsgiver kontakter 

uddannelseschef/leder på den pågældende skole, for at italesætte dette. 

 

LUU tiltræder fraværsproceduren – LUU repræsentanterne drøfter 

samtykkeerklæringen med de øvrige kommuner og jurister i egen kommune og 

sender en tilbagemelding til Merete indenfor 14 dage, 

 

 

3. Efter/videreuddannelse / Tanja Ferslev 

 

Resume  Bilag  

 

Sagsbeskrivelse  

LUU beder om orientering omkring 

 Praktikvejlederuddannelsen på SOSU og PA området (længde på 

moduler – udbud af moduler) 

 Prøver på AMU uddannelserne og konsekvenser v. ikke bestået 
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 Fagrettet efteruddannelse for SSH og PA (set i lyset af, at der er en 

længere efteruddannelse på vej for SSA) 

 

Derudover har Tanja Ferslev orientering omkring: 

 Regionale møder for undervisere 

 Temadag for samarbejdspartner 

 LUU konference den 6. november  

 

Indstilling 

Der indstilles til drøftelse af orienteringspunkterne. 

 

Referat og beslutning 

EPOS er tæt på, at have udviklet 137 prøver til 137 fagmål, og de skal 

implementeres 1. januar 2020. De fagmål, som der ikke er en prøve til, må ikke 

udbydes. 

 

Deltagere på et AMU kursus, som ikke består prøven har ret til at gå om én gang. 

Skolen har mulighed for, at vedkommende går op endnu engang, hvis anden prøve 

også dumpes. 

Epos holder en konference for LUU´erne omkring prøverne d. 6/11, og LUU 

opfordres meget til at deltage. 

 

Epos arrangerer regionale møder om prøveformer i arbejdsmarkedsuddannelserne 

for undervisere. 

 

Elever, som består en prøve får et prøvebevis. 

Elever, som når mål, delmål eller et enkeltfag, hvor der ikke er en prøve eller hvor 

der er dispensation for prøve, får at uddannelsesbevis. 

 

Det er uafklaret, om arbejdsgiver bliver orienteret, hvis en kursist ikke består 

prøven og om arbejdsgiver skal afholde løn, når vedkommende skal til omprøve. 

Dette forventes afklaret på konferencen 6/11. 

Skolen kan rekvirere it hjælpemidler til kursister med læse-skrivevanskeligheder, og 

i nogle tilfælde kan kursisten tage egne hjælpemidler med. 

 

FOA: Det er vigtigt, at et kursus ikke fokuserer alene på prøven – men at 

deltagerne får noget ud af den undervisning, der er på kurset. Dette er skolen 

opmærksom på. 

 

SOSU ZBC´s kursusafdeling inviterer til dialogmøde 10/12 i konferencecenteret, 

Maglegårdsvej 8 i Roskilde. Der sendes invitationer ud inden for kort tid. 

 

SOSU ZBC kursus udbyder praktikvejleder basis, overbygning og ajourføring, men 

derudover planlægges kursus for praktikvejledere p talent og EUX samt særlig 

indsats (rettet imod uddannelse af elever, som lærer på en anderledes måde.) 
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Der udbydes Overbygningskursus for praktikvejledere fra d. 23/9, desværre er der 

kun 11 tilmeldte, så der er plads til flere. 

Ligeledes er der et ajourføringskursus i december. 

(se mere i medfølgende: FAQ-Praktikvejlder_udbud) 

Da hverdagen er presset på arbejdspladsen, kan det være svært at sende 

praktikvejledere på kursus på længere kursusforløb – kunne overbygningsmodulet 

måske udbydes i mindre forløb? Det vil kursusafdelingen se på. 

 

FOA: der er forespørgsler på, om der er en akademiuddannelse på vej for 

pædagogiske assistenter. Dette ligger ikke i kursusafdelingens område – 

spørgsmålet tages op på næste LUU møde. 

 

 

4. Orientering om ZBC´s præsentationer af uddannelser på grundskolen/Tony  

    Aagaard 

 

Resume  

ZBC arbejder med rekruttering til uddannelser på 

grundskolen. 

Bilag 3: Produktkatalog 

grundskoler 7-9 klasse. 

 

Sagsbeskrivelse 

PA LUU har på det ekstraordinære LUU møde udtrykt ønske om, at blive orienterede 

om, hvordan ZBC er til stede på grundskolerne og på hvilke klassetrin. 

ZBC´s event – og kommunikationsteam er ude i omkring 200 skoleklasser om 

året for at præsentere erhvervsuddannelserne bl.a. gennem ”Vælg med 

hjertet”, ”EUD på spil”, ”emneuge” og andre tilbud. 

Derudover tilbyder event – og kommunikationsteamet at deltage i 

forældremøder m.m. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning, og drøfter muligheden for 

at samarbejde om rekruttering med ZBC´s event – og kommunikationsteam. 

 

Referat og beslutning 

Event teamet er ude på folkeskolerne i forskellige klassetrin, og holder oplæg og 

laver forskellige aktiviteter på 7. og 8. klassetrin. Teamet har været på alle 

folkeskoler i Ringsted m.h.p. at gøre eleverne opmærksomme på, at der er mange 

ting i spil, når de skal træffe deres valg om uddannelse. 

 

Teamet møder 9. og 10. klasserne på introdage og brobygningsforløb på ZBC´s 

skoler, samt på uddannelsesdage eller –aftener, hvor forældrene kan være med. 

Her møder folkeskoleeleverne rollemodeller i form af SSA elever, som kan fortælle 

dem om de konkrete ting omkring uddannelserne. 

 

Derudover har teamet oplæg for folkeskolelærere, hvor de også præsenteres for de 

aktiviteter, teamet har med til 7.-8. klasserne. 
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Eventteamet stiller også op til uddannelses- og jobmesser i forskellige byer samt 

deltager i forældreaftener på folkeskolerne. 

 

Eventteamet har mødtes med UU i Odsherred Kommune, og præsenterede SOSU 

uddannelserne for 2 x 30 mennesker.  

 

Projekt ”I´ve got skills” inviterer folkeskolelærere ind på skolen og fortæller om de 

uddannelsesspecifikke fag, hvor folkeskolelærerne bliver udfordrede og får 

reflekteret over fag og indhold i SOSU uddannelserne. 

 

Event teamet vil meget gerne ”låne” eleverne til forskellige events, og får 

kontaktliste til kommunerne af Merete. 

 

Eventteamet kan kontaktes på mail: event@zbc.dk  

 

ZBC er i gang med flere brobygningsprojekter, dette orienteres der mere om på 

næste LUU møde. 

 

 

5.  Orientering om dialogmødet med PASS/ Lone Rosenville og Majbritt Vangslev 

 

Resume  

Både kommunerne, organisationerne og skolen 

var stærkt repræsenteret til PASS´s dialogmøde. 

 

 

Sagsbeskrivelse  

Pia Rasmussen, uddannelseschef på ZBC, fremlagde de pædagogiske tanker 

bag VFU på GF2, samt skills eksamen på GF2. 

Mette Lindelof og Camilla Svendsen, Slagelse Kommune fremlagde hvordan 

kommunen tager imod GF2 eleverne i VFU, og de hovedsageligt rigtigt gode 

oplevelser, GF2 eleverne havde i VFU. 

 

Derudover var følgende på programmet: 

1.Nyt fra PASS 

2.Øget gennemførelse 

3.Grundforløbsprøven 

4.Fælles LUU mellem EUD og AMU 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

PASS orienterede om, at der kommer et GF+ som er 30 uger langt, for elever, som 

er udfordrede på sprog og andet. Det er i princippet et GF1 med udvidet fokus på 

dansk og erhvervsfag og det giver adgang til GF2. 

mailto:event@zbc.dk
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Skolen får mulighed for at udbyde for-forløb med dansk og matematik fra august 

2020, under forudsætning af, at eleven er optaget på GF1. 

 

PASS orienterede om, at der er på landsplan et stort frafald fra GF2 ti HF. 

Skolen har sammen med SOSU Nykøbing søgt et projekt, for at forsøge at 

rekruttere flere fra GF2 til hovedforløb. 

 

PASS ønsker, at få tilsendt referater fra LUU møderne fremadrettet. 

 

Charlotte Vagner efterlyser ZBC engagement på SUK festivalen i Slagelse, især på 

SOSU området.  

Skolen vil se på, om ZBC kan være mere tydelig.  

Opfølgning: Souschef i Kommunikation og event tager kontakt til Charlotte Vagner, 

da skolen gerne vil have forslag til at gøre det bedre. 

 

I Køge var ZBC mere synlig – her vil arbejdsgiverne gerne være lidt tættere på, 

men det var et meget positivt. 

Skolen vil prøve at brede det, ZBC gjorde i Køge ud til de øvrige festivaler og 

events, vi deltager i. 

 

 

6. Orientering internationalt projekt/ Gitte Lykkebo og Karen Wahlgren 

 

Resume  

ZBC er med i et KA2 projekt omkring udveksling 

af erfaringer omkring velfærdsteknologi og andre 

innovative tiltag. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse  

I Finland arbejder man med gamificering, i Sverige med entrepreneurship, i 

Spanien med dyreterapi og i Danmark er fokus på velfærdsteknologi i dette 

projekt. 

De internationale konsulenter præsenterer projektet og viser korte eksempler 

på, hvad det indeholder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Deltagere i projekter er skoler i Finland, Holland, Tyskland, Spanien, Belgien,  

 

Spanien er blevet inspireret af DK, fordi de ældre bor i eget hjem, i Spanien 

bor de ældre oftest på institutioner, hvor de bor på flersengsstuer. 

 

Der er afsluttende aktivitet i oktober i Slagelse.  
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En mini survey har vist, at efteruddannelse og træning kan være en hindring 

i.f.t. at bruge velfærdsteknologi. 

Der er en facebookgruppe for projektet, og der ligger rigtigt meget materiale i 

mappen Filer på fb. 

 

Projektet skal afrapporteres inden udgangen af 2019. 

 

Kl. 13.40 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 Voksen lærling og voksen elevløn/ Ulla Mikkelsen Ulla Mikkelsen havde været 

nødt til at forlade mødet. 

 

 FOA holder en praktikvejlederkonference 12/12 i København. 

 


