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Referat, Fælles LUU møde 28/11 2019, kl. 11.45-14.30. 

ZBC, Ahorn Alle, Ringsted. 

  

Tilstede: 

LUU PA: 

Camilla Svendsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Tine Kornval 

Jacobsen, Fibi Sabrine Mogensen, Maibritt Gisli, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Randi 

Maiken Christiansen, Inger Pedersen, Camilla Mogensen. 
 

SOSU LUU:  

Jørn Thor Nielsen, Katrine Harrekilde, Charlotte Vagner Christensen, Christi Hansen, 

Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Jesper Svanberg, Pia Påske, Kirsten Christiansen, 

Maibritt Gisli, Lene Bylov, Anni Bindslev Schytte, Katja Irmark, Lise Juhl Jepsen. 
 

Tilforordnede LUU på kompetenceudviklingsområdet:  
 

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. Drøftelse af behov for efter/videreuddannelse og kurser og orientering fra      

     kursusafdelingen/Tanja Ferslev 

 

Resume  

Epos har afholdt en konference for LUU´erne, hvor 

arbejdet de nye prøver på AMU området blev 

præsenteret og LUU´s rolle i arbejdet med AMU også 

blev drøftet. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Der orienteres om LUU konferencen og om, hvor langt, EPOS er med 

prøverne, og hvordan ”prøvekørslen” af prøverne er gået på ZBC. 
 

Kursusafdelingen har brug for en tilbagemelding på behovet for kurser i 2020. 
 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU´s arbejde med efter/videreuddannelse og kurser drøftes og 

evt. justeres. 

Det indstilles endvidere, at orienteringen om EPOS´ konference tages til 

efterretning. 
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Referat og beslutning 

På EPOS´ konference 6/11 blev de kommende prøver på kursusområdet drøftet, 

både betydningen af dem, udviklingen af prøverne og de forskellige prøveformer: 

Prøverne skal ligge tilgængelige på www.uddannelsesadministration.dk en måned før, 

kurset begynder, og det gør de allerede for nogle uddannelsers vedkommende, men 

ikke på SOSU/PA. 

Prøven skal afholdes inden for den kursuslængde, der er, der er ikke givet ikke 

yderligere tid eller ressourcer til dette. 

 

Prøverne kan i enkelte tilfælde fravælges, af elev eller af skolen, men der skal 

afleveres en faglig begrundelse for dette valg. 

 

Man kan gå til prøven, uden at have taget kurset. 

 

Spørgsmål om prøveart; hvad slags prøve skal praktikvejlederne have på de 

kommende praktikvejlederkurder?  

Tanja Ferslev vil sørge for, at det bliver skrevet i kursusmaterialet, hvilken form for 

prøve, der er for kurset. 

 

Det er meget vigtigt, at man ved tilmelding til kurset gør opmærksom på, hvis en 

kursusdeltager har læse/skrivevanskeligheder. Arbejdsgiver opfordres til, at kontakte 

kursus konsulenterne, hvis de har en medarbejder med læse/skrivevanskeligheder, 

der søger et kursus, for der er mulighed for at søge SPS til vedkommende.  

 

På arbejdspladserne skal der tages stilling til, hvordan det skal håndteres, hvis en 

medarbejder ikke består prøven på kurset. Der er to forsøg til prøven. 

 

Der er desværre kun tilmeldt 9 deltagere til dialogmødet 10/12, der er tilmeldingsfrist 

4/12, og alle opfordres til at melde til og til av brede invitationen ud. Invitationen 

sendes med referatet ud. 

 

Der er ansat to nye konsulenter/undervisere, da Hanne Nielsen går på pension 

30/11. Mie Alving og Jeanette Dam. 

 

Slides sendes med referatet ud og Tanja Ferslev tager et eksempel på en prøve med 

til næste LUU møde. 
 

 

2. Orientering om ændringer i den generelle del af LUP´en/ Ditte Grostøl 

 

Resume 

Der er lavet en ny udgave af den generelle del af 

LUP´en. Der er enkelte ændringer i formuleringerne 

omkring praktikuddannelsen, hensigten er uændret. 

Bilag 4A: LUP generel del GF1. 

Bilag 4B: LUP generel del GF2. 

Bilag 4C: LUP generel del PA. 

Bilag 4D: LUP generel del SSH. 

Bilag 4E: LUP generel del SSA. 

Bilag 4F: LUP generel del EUX. 

 

http://www.uddannelsesadministration.dk/
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Sagsbeskrivelse 

Præsentation af den generelle del af LUP´en på hjemmesiden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Den generelle del af LUP´en lægges på infosiden https://SOSU.info.ZBC.dk  

Den lægges som mindre dokumenter, rettet imod den enkelte uddannelse. 

 

LUU tiltræder dette. 
 

 

2. Praktikuddannelsen i den generelle del af LUP´en/ Ditte Grostøl og Merete  

    Frank Christensen 

 

Resume 

Aftalerne omkring praktikuddannelsen er snart ti år 

gamle. 

Bilag 5: Praktikuddannelsen 

på ZBC (del af den generelle 

del af LUP´en) 

 

Sagsbeskrivelse 

Der er fra skolens side tilfredshed med aftalerne, men i forbindelse med tilretning af 

den generelle del af LUP´en foreslår skolen dog, at aftalerne drøftes og evt. tilrettes.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter de aftaler, der er omkring praktikuddannelsen i 

LUP´en og tager stilling til eventuelle justeringer. 

 

Referat og beslutning 

Taksonomierne for SSA uddannelserne skal rettes til ift. den nye 

nummerering. 

Der skal ses på taksonomien for P 3a og 3C, som tidligere lå forskudt og nu 

ligger samlet. 

Det bør gøres tydeligt, hvor i uddannelsen, der skal laves hhv. hjælpeskema 

eller praktikerklæring på SSA uddannelsen. Dette skrives ind i den generelle 

del af LUP´en og i PIXI udgaven. 

 

LUU kommer med forslag om, at der på praktikvejlederkurserne gives 

eksempler på, hvordan den ugentlige samtale kan afholdes og forskellige 

pædagogiske metoder.  

 

Skolen kan godt lægge en form for metodekatalog på https://SOSU.info.ZBC.dk  

 

LUU godkender det viste og skolen lægger den på info-siden og arbejder videre med 

at rette den generelle del til. 
 

 

https://sosu.info.zbc.dk/
https://sosu.info.zbc.dk/
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3. Møder mellem skole og arbejdsgivere/praktiksteder/Majbritt Vangslev 

 

Resume 

Skolen har hidtil afholdt et årligt 

uddannelsesmøde (med uddannelseskonsulenter 

og ansvarlige vejledere som deltagere) og årlige 

lokale praktikmøder, hvor praktikvejledere og en 

del undervisere har deltaget. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Skolen inviterer gerne til møder på skolen, men vil gerne vide, hvilke møder, der 

giver mening. Er der brug for møderne eller brug for andre former for møder? 

 

Indstilling 

Der indstilles til en drøftelse af mødefora og afklaring af, hvad der er behov for. 

 

Referat og beslutning 

Det kan give rigtig god mening, at kommunernes uddannelseskonsulenter mødes 

med den enkelte skoles uddannelseschef/uddannelsesleder og at de også får 

mulighed for at lære underviserne at kende. Så kan en underviser måske bedre 

kontakte en elevs arbejdsgiver, hvis eleven ”støjer” eller er udfordret i klassen. 

 

Praktikvejlederne er meget glade for de lokale praktikmøder, og praktikvejlederne 

på sygehusene er også glade for disse. 

 

Regionens psykiatripraktikvejledere kan ikke ret godt deltage i lokale praktikmøder, 

da de modtager elever fra forskellige skoleafdelinger. 

 

Der er generelt et ønske fra kommunerne om både lokale praktikmøder og 

uddannelsesmøder, hvor uddannelseskonsulenterne mødes og kan sparre med 

hinanden og erfaringsudveksle. 

 

Når kommunerne holder praktikvejleder møde i kommunen, kan de evt. invitere 

underviserne med.  

 

Majbritt Vangslev m.fl. udarbejder et bud på, hvilke møder arbejdsgivere og skole 

skal have. 
 

 

4. Arbejdsgivernes tilstedeværelse på skolerne/Majbritt Vangslev og Susanne  

     Marstal 

 

Resume 

Den arbejdsgruppe, som har udarbejdet 

fraværsprocedure har opfordret til, at 

arbejdsgiverne er mere synlige på skolerne 

Bilag 6: Formålsbeskrivelse i 

forbindelse med 

uddannelseskonsulenternes 

gang på skolerne. 
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Sagsbeskrivelse 

Majbritt Vangslev og Susanne Marstal præsenterer deres oplæg til, hvordan 

arbejdsgivernes tilstedeværelse på skolerne kan rammesættes og kvalificeres. 

 

Indstilling 

Der indstilles til en drøftelse af oplægget og aftale om, hvordan arbejdsgiverne 

kan være til stede på skolen. 

 

Referat og beslutning 

Det kan være en rigtig god ide, at kunne mødes med eleverne, og hvis 

uddannelseskonsulenterne er på skolen samtidig, kan de også få talt sammen og 

vende problemstillinger. 

 

Det er dog en meget stor udfordring at finde en P-plads på skolen i Køge, hvorfor 

arbejdsgiverne kan vælge dette fra. 

 

LUU mener, at forslaget er en god ide, og kommunerne bedes om at overveje, 

hvordan de kan være til stede på skoleafdelingerne, og aftale med den lokale 

uddannelseschef/uddannelsesleder, hvordan de gør det. 

 

Forslaget sendes med referatet ud. 
 

 

5.  Orientering om brobygningsprojekt/Gitte Sandberg 

 

Resume 

ZBC er med i et projekt sammen med SOSU 

Nykøbing, CELF, Roskilde Handelsskole og EUC 

Roskilde. Projektet drejer sig om rekruttering og 

dækker alle erhvervsuddannelserne. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse 

Gitte Sandberg Pedersen deltager i projektet fra ZBC, og orienterer om de 

tiltag, der er sat eller sættes i gang. 

 

Kort beskrivelse af projektet: 

For at styrke erhvervsuddannelsernes attraktivitet er det væsentligt, at der 

fortsat er et bredt udbud af erhvervsuddannelser, som samtidig har en høj 

faglighed.  

I et tæt samarbejde mellem erhvervsskoler, folkeskoler og privatskoler vil der 

udvikles særlige forløb for udskolingsklasserne. Disse forløb kan enten være 

tilpasninger af eksisterende brobygningsforløb eller helt nyudviklede forløb, 

som styrker overgangen fra udskolingsklasserne til erhvervsuddannelse. 

 
(Beskrivelsen er taget fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/eu-fra-

folkeskole-til-erhvervsuddannelse-brobygning-gennem-region-sjalland) 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/eu-fra-folkeskole-til-erhvervsuddannelse-brobygning-gennem-region-sjalland
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/eu-fra-folkeskole-til-erhvervsuddannelse-brobygning-gennem-region-sjalland
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Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Formålet med projektet er, at lave nogle forløb for udskolingselever, der tiltrækker 

elever til erhvervsuddannelserne. 

 

De unge elever ønsker sig nærværende og fagligt kompetente undervisere og de vil 

gerne prøve, hvad den enkelte uddannelse går ud på.  

 

Projektet har udviklet brobygningsforløb for 7. og 8. klasse, hvor de unge møder 

nærværende og fagligt kompetente undervisere og elever, der er på uddannelsen. 

Det sidste giver de unge mulighed for at stille mange spørgsmål ift. det, at være i 

uddannelsen – også spørgsmål, som de ikke ville stille ”en voksen”. 

 

Der skal også udvikles introduktionsforløb for 9. og 10. klasse. 

 

Projektet vil meget gerne involvere praktikken og spørger ind til, om kommunerne 

kan/vil byde ind med virksomhedsbesøg o.a., projektet kan evt. kontakte 

Ældresagen og handicapforeninger, som måske kan stille op og møde de unge? 

 

Tilbagemeldingerne fra de unge, som har prøvet SOSU er, at rigtigt mange har 

været glade for forløbet. 
 

 

6. Planlægning af LUU møder i 2020/ Majbritt Vangslev og Merete Frank  

    Christensen 

 

Resume  

Skolen foreslår følgende datoer: 6/2, 16/4, 18/6, 

17/9 og 26/11. 

  

 

Sagsbeskrivelse  

ZBC´s bestyrelse inviterer til fælles årsmøde d. 10/9, 2020 i Roskilde, så 

september-mødet kan evt. holdes 10/9 i Roskilde. 

 

Skal LUU mødes på forskellige skoler, så LUU ser alle afdelingerne? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU aftaler mødedatoer for næste år. 

 

Referat og beslutning 

LUU tiltræder datoerne, der ønskes ikke LUU møde d. 10/9 inden mødet med 

bestyrelsen. 

LUU ønsker, at møderne holdes i Ringsted. 
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D. 6/2 mødes LUU på Holbæk sygehus kl. 9 og ser læringscenteret og holder 

LUU møde på skolen i Holbæk. 
 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 Skolen oplever, at elever ikke møder op til en skoleperiode, fordi 

vedkommende er stoppet i uddannelsen i løbet af praktikperioden. Skolen 

beder om, at arbejdsgiver sørger for, at orientere den relevante 

administrative medarbejde på elevens skoleafdeling om, at eleven er 

stoppet i uddannelsen inden skoleperioden starter. 

Arbejdsgiverne mangler en oversigt over, hvem der skal have besked, når 

en elev forlader uddannelsen i løbet af en praktikperiode. Skolen vil se på 

en procedure for, hvem i adm., der skal have denne besked. 

 

 


