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Referat fra SOSU LUU møde 17/9 2019, kl. 14.00-15.20. 

 

Tilstede:  

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. 

 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 

 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Den administrative støtte ift. optag, genoptag og forløb/Mette Lindelof 

 

Resume  

De ansættende myndigheder har brug for at 

have en smidig og hurtig feed back på 

henvendelser omkring ovenstående. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Arbejdsgiverne oplever, at der ikke altid kommer respons på henvendelser til 

skolen, og kan derfor komme i tvivl om, om henvendelsen er sendt til den rigtige. 

Arbejdsgiverne er derfor bekymrede for, om nogle elevsager falder mellem to stole 

i mellem skolen og arbejdsgiver. 

Arbejdsgiverne savner forløbsoversigter for 2020 holdene, de er i gang med at 

rekruttere til januar holdene og har brug for dem for at kunne forberede 

praktikstederne og organisationen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU orienteres for, hvordan ZBC kan støtte op om optagelses- og 

genoptagelsesprocedurer, og være tilgængelige i forhold til ændringer i SSH og 

SSA elevernes forløb.  

LUU henstiller til, at skolen tager arbejdsgivernes behov og bekymring til 

efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Arbejdsgiverne oplever bl.a. at elever, der er kommet tilbage fra barsel, ikke har 

fået nyt forløb. 

Hvis ikke, der kommer et svar på en henvendelse, så ved arbejdsgiver ikke, om 

den er modtaget. 

Opfølgning: Der findes ikke en SOSU mail længere, men i stedet er mail-

adresserne: ZBC-SSH@ZBC.dk , ZBC-SSA@ZBC.dk , ZBC-PA@ZBC.dk 

Måske kan der sendes et autosvar fra disse postkasser, så afsender er sikker på, 

at mailen er modtaget? 

Alle mails omkring optag af elever sendes til Heidi Øhlers. 

mailto:SSH@ZBC.dk
mailto:ZBC-SSA@ZBC.dk
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Ved ændring af forløb (omgængere), genoptag efter sygdom/barsel skal Heidi 

Øhlers kontaktes. 

Det er Lone Rasmussen, som laver de nye forløb, når Heidi har samlet data om 

elevens hidtidige forløb. 

 

Lige så hurtigt, arbejdsgiverne kender til en elevs barselforløb, bedes skolen 

orienteret, for arbejdsgiver skal have det videre forløb på plads indenfor 8 uger. 

 

Arbejdsgivernes ønske om én indgang til skolen har nu vist sig at give så mange 

opgaver, at skolen vil se på, om optagelses opgaven skal spredes ud på flere 

medarbejdere. 

 

Nogle kommuner oplever, at tillæg uddannelsesaftaler, som skal laves fysisk, da 

skolen skal have originalen, bliver væk på skolen. Skolen arbejder på, at de kan 

scannes ind og sendes til skolen. 

 

Forløbsoversigter for GF og SSH 2020 er nu på SOSU.INFO, PA og EUV1 i foråret 

er også lagt på, samt SSA januar og april. 

 

Skolens procedure for de forskellige ”skæve” forløb sendes med referatet ud. 

 

 

2. Rammesætning for evaluering af praktikforløbene/Mette Lindelof og Majbritt  

    Vangslev 

 

Resume  

Af og til er der elever, som udtrykker ret 

negative oplevelser fra deres praktikperiode, 

når denne evalueres på skolen. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse 

Det er problematisk, at praktiksteder ”hænges ud” i klassen, uden at kunne forklare 

sig og uden at underviseren nødvendigves kan perspektivere oplevelserne. 

En anden problematik er, at elever i nogle tilfælde, ikke føler sig trygge nok på 

praktikstederne til at stille spørgsmålstegn, hvis de oplever noget, de undres over. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter den rammesætning, der bør være for evaluering af 

praktikken på skolen, og formålet med evalueringen. 

Det indstilles ligeledes, at LUU drøfter, hvordan alle elever kan føle sig trygge på 

praktikstederne og hørte, hvis de udtrykker undren eller stiller spørgsmål til praksis. 

 

Referat og beslutning 

Der gøres meget ud af, at tilbagemeldingerne fra eleverne håndteres på en 

måde, så tavshedspligten overholdes, og at eleven/eleverne hjælpes til at 



  
 

 

Referat, SOSU LUU møde 17 09 2019 

  Side 3 af 4 

 

reflektere over svære oplevelser. I særlige tilfælde opfordres eleven til at 

kontakte kommunens uddannelseskonsulent. 

Lærerne er opmærksomme på, at elevens oplevelse er én side af en sag. 

 

Elever udtrykker nogle gange utryghed ved at henvende sig til den ansvarlige 

vejleder eller kommunens uddannelseskonsulent – i forhold til at bestå 

praktikperioden. 

Det er vigtigt, at denne opfattelse blandt eleverne manes til jorden – en elev 

dumper ikke fordi han/hun stiller spørgsmål til praktikstedet. 

 

Eleverne kontakter også FOA, og ved flere henvendelser om ét sted, går FOA i 

dialog med praktikstedet. 

 

I tilfælde af, at der er sket et dårligt match mellem elev og praktikvejleder, 

kan praktikvejleders magtposition komme til udtryk, og det er vigtigt, at 

eleverne har tillid til, at de kan henvende sig til uddannelseskonsulenterne. 

Skolen har oplevet, at elever ikke vidste, hvem de kunne henvende sig til ved 

problemer og opfordrer uddannelseskonsulenterne til at sikre, at eleverne har 

deres kontaktinformationer. 

 

Hvis eleverne oplever situationer, hvor de ser svigt eller manglende omsorg, 

er det vigtigt, at de tager ansvar for, at stille spørgsmålstegn ved dette på 

praktikstedet – til praktikvejleder eller leder (eller med kommunens 

uddannelseskonsulent). Eleverne har, ligesom det faste personale, ansvar for, 

at der ikke sker svigt eller omsorgssvigt. 

 

Majbritt Vangslev tager drøftelsen med til chefmødet – og derfra med på 

skoleafdelingerne, så skolen reflekterer over, hvordan elevernes oplevelser i 

praktikperioderne håndteres. 

 

 

3. EUX GF1 og GF2/Mette Lindelof 

 

Resume 

Der har siden første EUX optag været ret lille 

tilslutning til EUX uddannelserne. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Kommunerne har drøftet EUX og muligheden for at starte EUX GF1 og GF2 på 

flere forskellige skoler, så de unge elever ikke skal tage til Roskilde på EUX 

GF. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at spørgsmålet drøftes og sendes til ledelsen som forslag. 

 

Referat og beslutning 



  
 

 

Referat, SOSU LUU møde 17 09 2019 

  Side 4 af 4 

 

Ved det første EUX optage, kom alle ansøgere ind, og det har givet et stort 

frafald, ud af 22 EUX elever er der 14 tilbage. 

 

Når der er få elever på en skoleafdeling skal de undervises alene eller få 

sammen af en underviser på en anden afdeling virtuelt – dette har skolen ikke 

fået gode tilbagemeldinger på. 

 

Skolen overvejer, at alle GF1 elever får dansk, engelsk og samfundsfag på C 

niveau, og på den måde er alle GF1 elever kvalificerede til GF2 EUX.  

Det vil give de unge elever 20 uger længere til at vælge EUX og skolen de 20 

uger længere at spotte elever, som kan opfordres til at søge EUX. 

 

 

4. Fremlæggelse af evaluering af LUP/ Majbritt Vangslev 

 

Resume  

Skolen har sendt evalueringsskemaer ud til 

praksis, undervisere og elever inden 

evalueringen af LUP´en er gået i gang. 

Bilag 4A: Gennemgang af 

Spørgeskema SSH 

Bilag 4B: Gennemgang af 

Spørgeskema SSA 

 

Sagsbeskrivelse 

Arbejdsgrupperne omkring SSH- og SSA LUP´erne er i gang med evalueringen. 

Skolen er ligeledes i gang med at revidere den generelle del af LUP´en og vil høre, 

om LUU vil bidrage til at revidere den del, som beskriver praktikdelen af 

uddannelserne? Det kan evt. gøres på det kommende LUU møde. 

 

Indstilling. 

Det indstilles, at LUU tager evalueringen af LUP´erne til efterretning. 

Det indstilles i øvrigt, at LUU tager stilling til revisionen af praktikdelen i den 

generelle LUP. 

 

Referat og beslutning 

Majbritt Vangslev gennemgår svarene på spørgeskemaerne til elever, lærere 

og praksis. 

 

Der arbejdes videre med LUP´erne i arbejdsgrupperne. 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 Orientering om afholdelse af det regionale Skills mesterskab. 

Der er regionsmesterskaber 3/10 i Næstved, i Herlufsholmhallen. ALLE 

er velkomne. 

 


