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Referat, SOSU LUU møde 28/11 2019, kl. 9.00 – 11.35. 

ZBC, Ahorn Alle, Ringsted 

  

Tilstede:  

Jørn Thor Nielsen, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, Charlotte Vagner Christensen, 

Christi Hansen, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Pernille Nielsen, Pia Påske, Kirsten 

Christiansen, Maibritt Gisli, Jesper Svanberg, Lene Bylov, Anni Bindslev Schytte, Katja 

Irmark, Lise Juhl Jepsen 
 

Tilforordnet for PA-uddannelsescheferne: Susanne Marstal 
 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 
 

Kl. 9.00 
 

Præsentation af Jesper Svanberg, FOA, ny i SOSU LUU 
 

1. Ny næstformand for SOSU LUU/ FOA 

 

Resume 

Lone Rosenville har trukket sig ud af SOSU LUU, 

og FOA forventes derfor at udpege en anden 

næstformand 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Præsentation af næstformand og evt. ny FOA repræsentant 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager udpegningen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Jørn Thor Nielsen er udpeget til Næstformand for SOSU LUU. 
 

 

2. Fordeling af SSA elever i psykiatri praktik/Bente Lyngbo  

 

Resume  

Der er i nogle kommuner ønske om, selv at 

fordele SSA eleverne på kommunens psykiatri 

praktikpladser. 

Aftalen i LUU er, at skolen fordeler eleverne. 

Bilag 1A: Referat fra SOSU LUU 

møde 6/4, 2017   

Bilag 1B: Referat fra SOSU LUU 

møde 13/6, 2017. 

 

Sagsbeskrivelse 

Det er tidligere aftalt, at skolen fordeler psykiatri praktikpladserne mellem SSA 

eleverne (se bilag 1, hhv. pkt. 5 og Korte, gensidige orienteringer). 

På det tidspunkt var det uddannelsesvejlederne, som fordelte eleverne, i dag er 

det uddannelsescheferne/lederne, der gør det. 
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Der kan være et fastholdelsesperspektiv i, at kommunerne går i dialog med 

eleverne om praktikplads, og skolen er naturligvis indstillet på denne model, hvis 

LUU kan enes om en sådan. 

 

Det vil være svært at håndtere for skolen, hvis eleverne skal fordeles efter flere 

forskellige modeller/aftaler, hvorfor skolen indstiller til, at LUU indgår aftale om, 

hvordan SSA eleverne fordeles i psykiatri-praktikken. 

 

Indstilling 

Der indstilles til en grundig drøftelse, og LUU medlemmerne bedes vende 

spørgsmålet i deres bagland. 

 

Referat og beslutning 

Forslaget fra Greve kommune er, at skolen fortsat fordeler eleverne til regionen og 

til de pladser, der er i kommunerne, og så placerer uddannelseskonsulenterne i 

kommunerne selv eleverne på de kommunale pladser. Bente Lyngbo tager kontakt 

til de elever, som skal i psykiatri praktik i Greve Kommune, for at afklare deres 

ønsker og muligheder. Det skal ikke nødvendigvis være kommunens egne elever, 

som kommer i praktik i ansættende kommune. 

 

Næstved, Faxe og Vordingborg ønsker, at skolen fordeler pladserne i 

psykiatripraktikken. Tænker ikke, at eleverne skal i praktik i ansættende kommune, 

hvis de ikke skal i behandlingspsykiatrien. 

 

Regionen ønsker ikke at være en del af fordelingen. Oplever, at nogle elever, der 

kommer i behandlingspsykiatrien, specielt retspsykiatrien, ikke er godt placeret, 

idet det kræver lidt robusthed at være i retspsykiatrien. 

 

Underviserne oplever, at det er vigtigt for eleverne, at de er med til at ønske 

psykiatri pladser. 

 

Charlotte Vagner oplever udfordringer med praktikfordeling, også i DNS. Både 

arbejdsgiver og skole ønsker, at eleverne tager ansvar for og i uddannelsen, men 

ved praktikfordeling er der begrænsede muligheder for indflydelse for eleverne, og 

dette skaber et dilemma og frustrationer bland eleverne. 

 

Jesper Svanberg udtrykker bekymring over, om en kommune vil prioritere egne 

elever frem for elever fra andre arbejdsgivere.  

 

Majbritt Vangslev foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et 

forslag til, hvordan eleverne fordeles, både i psykiatri- og i sygehuspraktikken. 

Forslaget skal fremlægges og godkendes i LUU. 

Maibritt Gisli støtter forslaget om en arbejdsgruppe. 
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Arbejdsgruppen bliver: Majbritt Vangslev, Bente Lyngbo, Christi Hansen, Anette Due 

Hartmann, Heidi Lemb samt Jesper Svanberg; Ditte Grostøl inviteres med. Merete 

Frank Christensen indkalder til første møde. 
 

 

2. Opfølgning på evaluering af LUP´en/ Ditte Grostøl 

 

Resume 

Efter evalueringen af SSA og SSH LUP´erne er 

der rettet nogle ting i LUP´erne. 

Bilag 2A: Læringsaktiviteter SSH 

EUD. 

Bilag 2B: Pixi LUP SSH. 

Bilag 2C: Skole og praktikopgaver 

SSH. 

Bilag 2D: Læringsaktiviteter SSA 

EUD. 

Bilag 2E:Skole og praktikopgaver 

SSA. 

 

Sagsbeskrivelse 

Der er blandt andet ændret i skole-praktikopgaverne, især på SSH uddannelsen, 

disse præsenteres. 

Der er ligeledes ændret i nogle formuleringer. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU godkender de tilrettede skole-praktikopgaver og tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

SSH: 

Praktikstederne ved ikke altid, om en elev har fag på ekspert niveau – dette må 

eleverne have ansvar for, selv at oplyse. 

 

Praktikvejlederne får lidt mere ansvar for at være engageret i elevens 

praktikopgave, men det, at eleverne skal fremlægge sin praktikopgave for 

praktikvejlederen vil sandsynligvis gøre, at eleverne arbejder mere seriøst med 

opgaven. 

Opgaven skal ligeledes uploades i Moodle. 

 

SSA: 

Temaerne er rettet til, at den første skoleperiode er delt i to fra januar 2020. 

 

De nye opgaver tages i brug fra januar 2020. 

 

Der mangler en beskrivelse af, hvad produktet i opgave 1 skal være…dette bliver 

rettet. 

Praktik 3 er en fælles praktik mellem DNS og sygehuset, det er tænkt, at det vil 

give et sammenhængsfokus for eleverne.  
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Det opleves, at kompetencekortene fra sygehuset ikke bruges i DNS, dette vil 

kommunerne sætte fokus på igen.  

LUU tiltræder ændringerne. Pixi LUP rettes til. 

 

Slides sendes med referatet ud. 
 

 

3. Orientering om ændret nummerering af skole- og praktikperioder på SSA    

    uddannelsen/ Ditte Grostøl  

 

Resume 

I forbindelse med de nye rammeplaner, er 

nummereringen ændret for hold, der starter 

efter 1/1 2020. Ændringerne er sket i 

samarbejde med SOSU Nykøbing. 

Bilag 3: SSA 2020 ny 

nummerering. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

I forbindelse med udarbejdelsen af de nye rammeplaner for SSA hold, der optages 

efter 1/1, 2020, har skolen lavet en ny nummerering af skoleperioder og 

praktikperioder. 

Præsentation af den kommende nummerering. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Der bliver en overgangsperiode, hvor der er to nummereringer, og det kan være 

forvirrende, så praktikken beder om, at der udarbejdes en oversigt over, hvornår 

der skal udstedes hhv. hjælpeskema og praktikerklæring. 

 

Nummereringen er ikke helt ens med SOSU Nykøbing, dette ser Ditte Grostøl på. 

 

LUU tager ændringerne til efterretning. 

 

Link til Erklæring om delvist gennemført praktik: 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-

til-uddannelsesaftaler 
 

 

3. Teori og praktikforløb forløb/Majbritt Vangslev og Merete Frank Christensen 

 

Resume  

For en del år siden vedtog LUU, at elever 

skal gennemføre et teoriforløb inden de går i 

praktik i den praktikperiode, teoriforløbet 

lægger op til. 

 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler
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Det har betydning for forløb, hvor elever skal 

gå om, genoptage uddannelse eller på anden 

måde have et anderledes forløb. 

 

Sagsbeskrivelse 

Skolen oplever, at der er forskellige måder at håndtere ovenstående internt, og 

beder om en drøftelse af, om det fortsat skal være sådan, at en elev skal 

gennemføre et teoriforløb før vedkommende kommer i den tilsvarende 

praktikperiode (skal eleven f.eks. gennemføre skoleperiode 2 inden praktik 2) 

 

Det kan have betydning for længden på et nyt forløb ved sygdom, barsel genoptag 

m.m. 

 

Indstilling 

Der indstilles til, at LUU aftaler, om elevernes uddannelse kan tilrettelægges med 

praktikforløb og skoleforløb i vilkårlig rækkefølge. 

 

Referat og beslutning 

FOA mener, at eleverne skal være klædt på til at skulle have praktik, dvs. 

skoleperioden før praktikperioden.  

FOA fremhæver, at hvis det ”går galt” i en praktikperiode, hvor eleven tager 

praktik før teori, så vil eleven og FOA have en god sag i forhold til elevens 

rettigheder. 

 

Som udgangspunkt mener kommunerne (arbejdsgiverne), at skoleperioden 

skal gå forud for praktikperioden, men det kan bero på en individuel 

vurdering, hvis en elev vurderes til – og selv er indstillet på – at kunne tage 

praktikperioden før den teoretiske del. 

 

Både FOA og kommunerne fremhæver sammenhængen i LUP´en og vigtigheden af, 

at der holdes fast i denne, også ved planlægning ”skæve forløb”, bl.a. også for at 

holde fast i at brande kvaliteten i uddannelsen. 

 

Konklusionen er, at eleverne som udgangspunkt have teoriforløbene før 

praktikforløbene, men der vi kunne være individuelle vurderinger, som laves i 

samarbejde mellem skole og arbejdsgiver. 
 

 

4. Uddannelsesskift fra SSA uddannelsen til SSH uddannelsen/ Lone  

    Rasmussen og Merete Frank Christensen 

 

Resume  

Det sker, at SSA elever oplever, at de ikke 

kan magte SSA uddannelsen, og de tilbydes 

i en del tilfælde ansættelse som SSH elev i 

stedet for. 
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Sagsbeskrivelse 

Skolen kommer med et oplæg omkring, hvordan sådanne forløb kan planlægges, så 

eleverne får en god SSH uddannelse. 

 

Indstilling. 

Det indstilles, at LUU tager stilling til det præsenterede oplæg. 

 

Referat og beslutning 

Det undersøges, om der skal laves en RKV for elever over 25, hvis de skifter 

uddannelse. 

Der skal laves en RKV, hvis en elev skal begynde på en ny uddannelsen, så 

der skal rettes henvendelse til Heidi Øhlers, hvis en elev vil skifte fra SSA til 

SSH uddannelsen. 

 

LUU opfordrer til, at elever, der skal skifte fra SSA uddannelsen til SSH 

uddannelsen vurderes fra sag til sag i samarbejde med arbejdsgiverne. 
 

 

5. Orientering om nuværende GF2 hold, størrelse og frafald/ Majbritt Vangslev. 

 

Resume 

 

 

 

Sagsbeskrivelse 

LUU vil gerne orienteres om, hvordan det ser ud på GF2 SOSU holdene ift. at skulle 

rekruttere elever til hovedforløb. 

 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at LUU drøfter, om GF LUP´erne skal revideres/ 

opgraderes. 

 

Dette med blik for, at nogle elever er på holdet grundet uddannelsespålæg, nogle er 

mere udfordrede fagligt, andre er ikke udfordrede nok, aldersforskellen kan være 

lidt problematisk på nogle hold. Kan der tænkes andre undervisningsformer? 

 

Referat og beslutning 

Der er pt. 379 GF 2 elever i gang på SOSU retningerne. 

 

Ved søgning af elever, opfordrer f.eks. Kalundborg kommune til, at alle søger, 

også uden GF2 – og lover ansøgerne en uddannelsesaftale, når de har 

gennemført GF2. Dette kan give GF2 eleverne motivation for at gennemføre 

GF2. Vil begynde at ansætte nogle elever på GF2 fra 2020. 

Det er FOA´s oplevelse at hvis voksne elever tilbydes ansættelse på både GF2 

og hovedforløb, kan det gøre det lettere for disse voksne elever at skifte fra et 

andet fag, da de ikke nødvendigvis har mulighed for tage GF2 på SU. 
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GF2 vil i løbet af 2020 blive udbudt som E-læringsforløb. Kommunerne beder 

om, at dette meldes tydeligt ud. 

 

LUU nedsætter en arbejdsgruppe, som skal se på GF2 LUP: Charlotte Vagner, 

Katrine Harrekilde spørger baglandet, Susanne Marstal, Pia Rasmussen, Jørn 

Thor Nielsen. Merete Frank Christensen indkalder og sidder med. 

Slides sendes med referatet ud. 

 

6. Rekruttering og fastholdelse/ Bente Lyngbo og det øvrige LUU 

 

Resume 

Erfaringsudveksling og vidensdeling omkring 

hvordan arbejdsgivere og skole arbejder 

med rekruttering og fastholdelse. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Der er gang i forskellige rekrutterings- og fastholdelses tiltag i kommunerne 

og i samarbejdet imellem regionen og kommunerne. 

Ved erfaringsudveksling kan både arbejdsgivere og skole inspireres. 

 

Indstilling 

Der indstilles til, at LUU repræsentanterne præsenterer, hvilke tiltag, de 

deltager i i forhold til rekruttering og fastholdelse og deler erfaringer. 

 

Referat og beslutning 

Der er udfordringer med at rekruttere elever og fastholde dem. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe ml. kommuner og skolen i RKSS regi, der har 

set på, om der kan gøres noget ift. rekruttering og fastholdelse på tværs af 

kommuner, region og skole. 

 

I Greve kommune er der lavet en strategi for rekruttering og fastholdelse, i 

samarbejde med ZBC, hvor der i 6. klasse er undervisning i, hvordan det er at 

blive ældre i Danmark, og hvordan der tages hånd om de ældre i DK. 

Et andet tiltag er planlægning af erhvervspraktikker for 9. og 10. klasse. 

Derudover ansætter Greve kommune unge mennesker til at komme på et 

ældrecenter og lave små opgaver f.eks. læse avisen sammen med de ældre. 

Der arbejdes også på, at få ufaglærte i gang med at tage en uddannelse. 

 

Skolen arbejder på, at udbyde SSH uddannelsen som EUV1 uddannelse, altså 

en SSH uddannelse, som tages af ufaglærte over 25 år og med 2 års erfaring 

fra SOSU faget. 

 

FOA planlægger Åbent Hus arrangementer for at brande SOSU uddannelserne 

og vil gerne opfordre til, at kommunerne stiller krav om, at en ufaglært tager 

uddannelse inden for et aftalt tidsrum ved ansættelse. 
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I Næstved ser man på mulighederne for at uddanne de ufaglærte som EUV1, 

og klare driften ved jobrotation. 

 

I Kalundborg kommune kan der være udfordringer ved ansættelser af elever, 

fordi gruppeledere, der er med til ansættelserne af eleverne, har en ”gammel” 

kultur, og ikke er så indstillet på, at ansætte elever, der kan virke udfordrede. 

De ser ikke nødvendigvis elevens potentiale for at udvikle sig, og det kan være 

svært at overbevise dem om, at det er muligt og værd at lægge ressourcer i. 

 

Det er efterhånden blevet en opgave for hele kommunen at rekruttere til SOSU 

området, da der er mangel på SOSU personale og antallet af ufaglærte på SOSU 

området er stigende. 

 

De kommunale uddannelseskonsulenter ønsker meget at samarbejde med FOA 

omkring rekruttering. 

 

Både arbejdsgivere, FOA og skole er enige om, at der skal gøres en indsats på 

uddannelsesmesser m.m. 

 

I praktikken er der brug for, at praktikvejlederne anerkendes og at der sættes spot 

på, det vigtige arbejde de har, så deres kollegaer bedre kan forstå, at den tid, der 

bruges på at vejlede eleverne er nødvendig og essentiel for at holde på eleven og få 

nye kollegaer. 

 

I forbindelse med, at der kommer flere elever fremadrettet, kan der blive 

udfordringer på praktikstederne og kvaliteten af vejledningen af eleverne. Denne 

udfordring kan FOA genkende, og kommunerne er i gang er i gang med at arbejde 

med praktikvejledernes arbejdsmiljø. 

Regionen har også fokus på, om der er praktikvejledere nok, og om de har de 

kompetencer, der er brug for.  

 

I Næstved arbejder man med, at lade SSA eleverne følge borgeren til fysioterapi, 

ergoterapi og andre tværfaglige samarbejdspartnere. Dette giver eleverne et godt 

blik for tværfaglighed og samarbejde, og eleverne evaluerer dette positivt. 

 

Det foreslås, at GF2 evt. kan deltage en-to dage i undervisning i f.eks. 6. klasse og 

fortælle om omsorgsfagene og på den måde være rollemodel for de helt unge. 

 

LUU vil sætte fokus på styrkelse af praktikvejledning og praktikvejlederne til næste 

LUU møde. 
 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 LUU har mulighed for at besøge Sundhedsfagligt Læringscenter på Holbæk 

sygehus d. 6/2 kl. 8-10, så det kunne være en ide, at holde et LUU møde på 

skolen i Holbæk /Heidi Lemb 
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Dette vil LUU meget gerne. Det aftales, at LUU mødes på Holbæk sygehus d. 

6/2, 2020 og ser det sundhedsfaglige læringscenter ml. kl. 9.00-10.00. LUU 

mødet holdes efterfølgende på skolen i Holbæk. 

 

 Skolens måde at fordele regionens psykiatri- og sygehus pladser praktik har 

været noget udfordret i efteråret, og regionen ønsker en drøftelse af, 

hvordan det gøres fremadrettet. 

Der kan ikke bruges så mange ressourcer på at modtage elever i regionen, 

som der har været brugt i dette efterår – praktikpladsfordelingen skal 

optimeres. 

Praktikfordelingen skal til eleverne før den kommer til praktikken og eleverne 

MÅ IKKE kontakte den enkelte afdelingen omkring placering, de skal 

kontakte uddannelseskonsulenten på sygehuset eller i psykiatrien. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal udarbejde forslag til fordeling af 

eleverne. 
 

 


