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Brug for flere hænder inden for social- og 
sundhedssektoren 
 

I regeringen, det samlede folketing samt i kommuners landforeningen er der i disse tider særlig stor 

fokus på manglen på uddannet arbejdskraft inden for ældre- og sundhedssektoren.  

 

I finanslov 2019 har der bl.a. været fokus på en styrkelse af erhvervsuddannelserne generelt, med 

særligt fokus på at få flere (primært) unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse. 

Kommunernes landsforening har ligeledes udarbejdet handlingsplanen ”Flere hænder i ældre- og 

sundhedssektoren” i forhold til rekruttering af uddannet arbejdskraft til kommunerne. KL’s 

handlingsplan skal ses i lyset af, at der på nuværende tidspunkt mangler uddannet arbejdskraft 

inden for ældre- og sundhedssektoren samt at der fra 2020 kommer en væsentlig øgning i 

dimensioneringen til social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og 

sundhedsassistentuddannelse.  

 

Væsentlige elementer i KL’s handlingsplan omhandler skolernes rolle i at rekruttere og fastholde 

flere elever i SOSU-uddannelserne. Den øgede rekruttering og fastholdelse skal bl.a. ske ved at 

styrke skolernes samarbejde med jobcentrene, kommunerne samt folkeskolen. Indeværende notat 

er en beskrivelse af, hvilke tiltag SOSU ZBC på nuværende tidspunkt har igangsat for at rekruttere 

og fastholde flere elever på social- og sundhedsuddannelserne. I forhold til rekrutteringen er der 

særlig fokus er på samarbejdet med jobcentre, kommuner samt folkeskoler.      

Rekruttering 
 

Samarbejde med jobcentre og kommuner 
 

Klar til SOSU – Indsatsen foregår i regi af Kursus- og videreuddannelsesområdet 

 

”Klar til SOSU” foregår i SOSU AMU-regi og har til formål at klargøre ledige i jobcentre til at starte på 

en social- og sundhedsuddannelse. Det er ligeledes et ønske, at de ledige kommer i arbejde inden 

for sundhedssektoren i så lang en periode, at de kan få voksenelevløn, når de starter på en social- 

og sundhedsuddannelse. For at få voksenelevløn skal eleven være 25+ år og have minimum 11 

måneders relevant erhvervserfaring. 

 

Målgruppen for ”Klar til SOSU” er ledige borgere, der kan se muligheder i at arbejde inden for social- 

og sundhedsområdet. Det er både faglærte, der ønsker at skifte branche, samt ufaglærte, der 

ønsker en uddannelse. Blandt de ledige er der en del tosprogede personer, der tilbydes dog ikke 

danskundervisning i ”Klar til SOSU”, så alle kursisterne forventes at kunne deltage i AMU-kurset på 

almindelige vilkår.  

 

Forløbene i ”klar til SOSU” er udarbejdet i samarbejde med jobcentrene i de forskellige kommuner 

og er efterhånden blev udbredt til en del kommuner indenfor SOSU ZBC’s optageområde. 

Jobcentrene i de enkelte kommuner tilrettelægger selv forløbet i forhold til, hvad de mener, er 

relevant for deres borgere. 

 

Ens for alle forløbene er, at det er en kombination af virksomhedspraktik, 5 ugers AMU-kurser samt 

forhåbentlig vikar eller fastansættelse efterfølgende. Den enkelte kommune (jobcenter) har selv 

kunnet tilrettelægge, hvilke AMU-kurser, der har været en del af forløbet. Alle kommuner har valgt 
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AMU-kurset ”Praktisk hjælp til ældre”. AMU-kurser inden for hygiejne, ergonomi samt rehabilitering 

har ligeledes været anvendt på flere forløb. 

 

”Klar til SOSU” har været i gang fra foråret 2018 og er dermed relativt nyt. Der er endnu ikke lavet 

undersøgelser i forhold til, hvor mange kursister der efter endt forløb (og forhåbentlig fastansættelse) 

starter på en social- og sundhedsuddannelse på en af SOSU ZBC’s afdelinger. ”Klar til SOSU” har 

dog været en stor succes med udbredelse til 5 kommuner samt gennemførelse af 100 kursister 

inden for det første år. Faxe, Næstved, Kalundborg og Slagelse kommune har oprettet hele hold for 

deres ledige borgere. I Roskilde har der været oprettet et ”åbent” hold, hvor der er kommet kursister 

fra bl.a. Roskilde kommune men også fra kommuner i Københavnsområdet.  

 

I foråret 2019 har flere af kommunerne meldt sig på banen til endnu en omgang ”Klar til SOSU”, 

hvilket tyder på at ZBC også fremadrettet vil kunne oprette hold med ”Klar til SOSU”.   

 

Tovholder: Kursus- og videreuddannelsesområdet 

 

Uddannelsesambassadører 

 

SOSU ZBC er repræsenteret i styregruppen for ”Uddannelsesambassadører”.  

 

”Uddannelsesambassadører” er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og har til 

formål at styrke samarbejdet mellem jobcenter, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og 

Odsherred kommune. 

 

 

Tovholder: Malene Wismar, Holbæk afdelingen 

 

Projekt ”SUME” 

 

Som en del af projekt ”SUME” (Særlig Ungeindsats Med Effekt) udbyder SOSU ZBC 

Slagelseafdeling (i samarbejde med ZBC Kursus – og videreuddannelse) efter behov 

”Uddannelsens introdag” til jobcentret i Slagelse kommune.  

 

Projekt SUME har det overordnede formål, at opkvalificere ressourcesvage unge, så de kan 

påbegynde – og fastholdes – i fx et erhvervsuddannelsesforløb. 

 

Tovholder: Jesper Hansen, Slagelse afdelingen 

 

Integrationsgrunduddannelse (IGU) 

 

Integrationsgrunduddannelse (IGU) udbydes i samarbejde med Næstved og Faxe kommune. IGU er 

et 2-årigt uddannelsesforløb. Eleverne er 16 uger på skolen, resten af elevernes forløb foregår i 

plejen.  

 

Udover at forberede flygtninge og familiesammenførte til det danske arbejdsmarked, kan en IGU 

også føre til opstart på en erhvervsuddannelse.  

 

Tovholder: Pia Rasmussen, Næstved afdelingen 
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Samarbejde med folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 

SOSU ZBC har et tæt samarbejde med folkeskolen og ungdommens uddannelsesvejledning (UUV). 

Dette samarbejde kommer til udtryk i deltagelse i uddannelsesmesser, afholdelse af 

erhvervsskoledage samt besøgsdage.  

 

Samarbejdet med folkeskolen og UUV består også af deltagelse i forskellige forløb: 

 ”Sundhedsforløb” i Roskilde der udbydes i januar måned i samarbejde med 10. klasse.  

 

Tovholder: Kirsten Dieckmann, Roskilde afdelingen  

 

”Ungeprojekt” 

 

Projektet er målrettet 7., 7. og 9. årgang  

 

Tovholder: Kirsten Dieckmann, Roskilde afdelingen 

 

Projekt ”Fra folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning gennem Region Sjælland”  

 

Formålet med projekt ”Fra folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning gennem Region Sjælland” 

er, at der, i et tæt samarbejde mellem erhvervsskoler, folkeskoler og privatskoler, skal udvikles 

særlige forløb for udskolingsklasserne.  

 

I løbet af projektet skal der udvikles og afprøves en række forløb, for at vurdere, hvilke forløb, der 

har den bedste effekt. SOSU-uddannelserne er én uddannelse ud af en række 

erhvervsuddannelser, der er repræsenteret i projektet, resten af ZBC’s erhvervsuddannelser er 

ligeledes repræsenteret i projektet.  

 

Projektet består af rigtigt mange delprojekter heriblandt: 

 Sundhedsforløb” i Slagelse for 8-9. klasse i forbindelse med ”Talentforløb”. 

 

Tovholder: Gitte Sandberg, Slagelse afdelingen 

 

Projekt: ”Praksisfaglighed i skolen” 
 

Afdelingen i Holbæk deltager i samarbejde med Holbæk kommune i projekt ”Praksisfaglighed i 

skolen”. det mellem folkeskolen og erhvervsskolerne.  

 

Projektet er et led i ”aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen”. Det har til formål at give 

konkret inspiration til den enkelte lærer og leders arbejde med at styrke praksisfaglige og 

erhvervsrettede elementer i undervisningen i fagene i folkeskolen.  

 

Målet er at understøtte skolernes arbejde med praksisfaglighed og anvendelsesorienteret 

undervisning i fagene samt den nye praksisfaglige dimension i UPV’en.  

 

Projektet afvikles som forskningscirkler i hele Danmark som skal udvikle og udforske begrebet 

”praksisfaglighed” og den måde det kan anvendes i skolen. Der indsamles materiale, laves video 
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osv. fra de erfaringer, arbejdsgrupperne gør sig i projektfasen (som løber indtil december 2019 for 

SOSU ZBC’s vedkommende).  

 

PLUSS Leadership står for projektet for STUK (styrelsen for undervisning og kvalitet). Holbæk er en 

del af forskningscirkel arbejdsgruppe 6, hvor der samarbejdes med EUC Nordvestsjælland, 

Kildedamsskolen (Holbæk kommune) og Sydskolen (Odsherred kommune).  

Holbæk afdelingens projekt har haft fokus på grundfagene i erhvervsuddannelserne og hvordan man 

kan anvende praksisfaglighed ind i grundfagene. Formålet er at både elever og lærere skal styrkes i 

praktisk viden om, hvordan matematik og naturfag bruges i forskellige erhvervsfag og desuden få 

mere indgående kendskab til erhvervsuddannelserne. 

 

Holbækafdelingen har tilrettelagt og afviklet forløb for to 5. klasser og to 6. klasser, hvor eleverne har 

været på fire erhvervsuddannelser, og blevet præsenteret for grundfagenes relevans i 

erhvervsuddannelserne. Antagelse har bl.a. været, at når eleverne ser grundfagene i en 

praksiskontekst giver det mere mening, at skulle have grundfagene i folkeskolen.  

 

Projektet er startet op i starten af 2018 og afsluttes ultimo 2019. 

 

Tovholder: Malene Wismar, Holbæk afdelingen 

 

Valgfag i folkeskolerne 
 

I forbindelse med udmøntningen af aftalen ”Fra folkeskole til faglært” udbyder SOSU ZBC valgfag til 

folkeskolernes 7.- 9. klasser.  

 

Valgfaget har fokus på i relations arbejdet. Relations arbejdet har sin relevans for den enkelte elev i 

forhold til elevernes interaktion i klasserummet, socialt eller i deres videre uddannelsesforløb. 

Relations arbejdet er ligeledes yderst relevant i forhold til at arbejde inden for social- og 

sundhedsområdet.  

 

Formålet med at udbyde valgfag i folkeskolen er at få vagt elevernes interesse for 

erhvervsuddannelserne generelt og i særdeleshed for social- og sundhedsuddannelserne. 

 

I efteråret 2019 er der blevet videreudviklet på valgfag til folkeskolen og valgfaget er blevet udbredt 

til at SOSU ZBC’s afdelinger 

 

Tovholder: Anne Demant, Ringsted afdelingen (alle afdelinger er en del af processen) 

Fastholdelse 
 

Pædagogiske tiltag 
 

Motivationspædagogik 
 

I det daglige samvær med eleverne, har underviseren et stort fokus på trivsel i klasserummet samt at 

sikre et højt fagligt niveau, der udfordrer de fagligt stærke elever. Fra efteråret 2018 har SOSU ZBC 

haft et særligt fokus på motivationspædagogik som et fastholdelsestiltag.  
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Motivationspædagogik fordrer at undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs måde at 

lære på. Undervisningen skal aktivere den enkelte elev og understøtte at eleven oplever 

undervisningen som meningsfyldt.  

 

Motivationspædagogikken skal ligeledes sikre en varieret og differentieret praksisnær undervisning, 

og har som overordnet formål at motivere alle elever for den læring, der foregår i klasserummet. 

 

I 2018 har en del af underviserne på SOSU ZBC deltaget i en kursusrække omkring 

motivationspædagogik. Underviserne har udtryk, at arbejdet med motivationspædagogikken har 

været yderst relevant og brugbar i forhold til arbejdet på særligt grundforløbene. 

 

Motivationspædagogikken er efterfølgende blevet inddraget ved udarbejdelsen af nogle af de fælles 

læringspakker, som al undervisning på SOSU ZBC tager afsæt i.  

 

I efteråret 2019 og foråret 2020 skal principperne bag motivationspædagogikken bringes yderligere i 

spil i de centralt udarbejdede læringspakkerne.  

 

Tovholder: Kirsten Dieckmann og Majbritt Vangslev 

 

Projekt IT-støttet undervisningsdifferentiering 
 

Projektet begyndte i marts 2019 og afslutter ultimo december 2019.  

 

Formålet med projektet er, at styrke undervisernes kompetencer til at udvikle og undervise 

differentieret med IT støtte. Brug af IT/e-værktøjer er ikke målet i sig selv, men underviserne skal 

gennem deres didaktiske overvejelser, vurdere hvor det er meningsfuldt at anvende IT i forbindelse 

med differentiering af undervisningen. 

 

I projektet deltager to undervisere, som bliver certificerede i e-læringsdidaktik med fokus på 

differentiering. I løbet af projektperioden udarbejder, afprøver og evaluerer hver af projektdeltagerne 

to forskellige læringsaktiviteter. Læringsaktiviteterne er opbygget således, at der tages højde for den 

enkelte elevs faglige niveau, hvilket bidrager til at eleven understøttes i at blive så dygtig som 

hun/han kan. 

 

Læringsaktiviteterne, som udarbejdes i projektperioden, skal anvendes som eksemplariske forløb og 

indgå i den videre forankring af projektet på hele ZBC. 

 

I efteråret 2019 udarbejder projektgruppen i samarbejde med ledelsesrepræsentanter, et samlet e-

lærings koncept for ZBC, som beskriver hvilke pædagogiske principper og differentieringsmetoder, 

der fremadrettet lægges vægt på i forbindelse med udvikling af e-læringsforløb. Ligeledes beskrives 

kvalitetssikring samt sikring af undervisernes kompetencer i forhold til IT-støttet 

undervisningsdifferentiering.  

 

Tovholder: Tina Rosenkjær  

 

Transfer mellem skole og praktik 
 

Som erhvervsuddannelse bør vi have et særligt fokus på transfer mellem skole og praktik. Eleverne 

skal opleve en sammenhæng mellem den teori de arbejder med på skolen og det de bruger i 



  
 

 

Side 8 af 14 

Redigeret 04 11 2019 

praksis. For at sikre transfer indgår skolen i et tæt samarbejde med både kommuner og Region 

Sjælland. 

 

Fælles planlægning af placering af uddannelsesforløb 

 

Samarbejdet med praktikken kommer fx til udtryk i fælles planlægning af placering af 

uddannelsesforløb (rammeplaner), der skal sikre et jævnt flow af elever i praktikken. En jævn 

fordeling af eleverne i praktikken skaber mulighed for vejledning af den enkelte elev samt at 

forholdet mellem antal borgere/patienter og antallet af elever giver mening. Ved at samarbejde med 

praksis omkring placeringen af forløbene skabes et godt udgangspunkt for elevens 

praktikuddannelse herunder mulighed for kvalificeret vejledning i praktikken, hvilket forhåbentlig 

resulterer i en mindskelse af frafald på SOSU-uddannelserne. 

 

Tovholder: Ditte Grostøl  

 

Skole- og praktikopgaver 

 

Et andet samarbejdsforum, der har haft fokus på transfer mellem skole og praktik, er 

opkvalificeringen af de skole- og praktikopgaver, som eleverne arbejder med i overgangen mellem 

skole og praktik.  

 

Skole- og praktikopgaverne er udarbejdet med det formål, at eleven med afsæt i en specifik opgave i 

samarbejde med sin praktikvejleder kan inddrage teorien fra skoleperioden i praksis. Samtidig 

muliggør skole- og praktikopgaven, at underviseren får mulighed for at følge op på det, som 

eleverne har observeret i praksis i forhold til den konkrete opgave og dermed inddrage denne viden i 

det teoretiske arbejde på efterfølgende skoleperiode.  

 

Opkvalificeringen af skole- og praktikopgaverne er foregået i foråret 2019 i et samarbejde mellem 

skolen og praktikken.  

 

Tovholder: Ditte Grostøl  

 

PIXI udgave af den Lokale Undervisningsplan 

 

I forbindelse med arbejdet med skole- og praktikopgaverne er der ligeledes blevet udarbejdet en 

PIXI udgave af den Lokale Undervisningsplan Plan (LUP) målrettet praktikvejlederen i kommunerne 

og Region Sjælland.  

 

PIXI-udgaven skal sikre at praktikvejlederne får en kort introduktion til, hvad eleverne har arbejdet 

med inden de kommer i praktik. Praktikvejlederne bliver samtidig informeret om skole- og 

praktikopgaverne samt hvordan skolen følger op på elevens arbejde med skole- og 

praktikopgaverne, når eleven kommer retur til skolen. Det er SOSU ZBC’s forventning, at en øget og 

mere tilgængelig information til praktikvejlederen vil sikre øget transfer mellem skole og praktik. 

 

Tovholder: Ditte Grostøl  

 

Evaluering af de lokale undervisningsplaner på social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- 

og sundhedsassistentuddannelsen 
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I efteråret 2019 evalueres og revideres de lokale undervisningsplaner for henholdsvis social- og 

sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen. Evalueringen tager 

afsæt i en spørgeskema, der er rundsendt til elever, praktikvejledere og undervisere på de to 

uddannelser.  

Selve revideringen af de lokale undervisningsplaner foretages af to arbejdsgrupper nedsat af det 

Lokale uddannelsesudvalg (LUU). Der er nedsat én arbejdsgruppe for hver uddannelse. Den enkelte 

arbejdsgruppe består af undervisere, repræsenter fra praktikken, SOSU-chefer samt en konsulent. 

Revideringen af de lokale undervisningsplaner forventes at være afsluttet i løbet af oktober 2019. 

 

Tovholder: Ditte Grostøl  

 

Værkstedbaseret praksisnær undervisning 
 

Som en del af at sikre transfer mellem skole og praktik er der i foråret 2019 igangsat en proces 

omkring styrkelse af værkstedsbaseret praksisnær undervisning. Denne proces indebærer en 

nedlæggelse af Center for velfærdsteknologi i Ringsted og en styrkelse af de lokale afdelingernes 

demonstrationsstuer (demostuer). Formålet med at styrke de lokale afdelingers demostuer er at 

skabe basis for en yderligere værkstedsbaseret undervisning.   

 

Alle afdelingernes demostuer bliver udvidet med en række hjælpermidler herunder store som små 

teknologiske hjælpemidler. Eksempler på hjælpemidler er opdaterede senge (som kan transporteres 

mellem lokalerne), loftslifte, simulations dukker samt kørestole. Specielle velfærdsteknologisk udstyr 

såsom demens robotkat, aldringsdragter eller VR-briller vil blive centralt placeret og kan herfra 

bookes af den enkelte afdeling.  

 

Ved at prioritere indkøb af nye teknologiske hjælpemidler til alle demostuer forbedres muligheden for 

praksisnær undervisning markant på alle afdelingerne. Overgangen til praksisnær undervisning er 

dog mere end indkøb af udstyr. SOSU ZBC vil derfor i efteråret 2019 igangsætte et projekt, der har 

det langsigtede mål, at undervisningen på SOSU ZBC’s satellit i Kalundborg fra august 2020 foregår 

som værkstedsbaseret praksisnær undervisning.  

 

Tovholder - Indkøb af udstyr: Tina Rosenkjær 

Tovholder – Projekt praksisnær værkstedsundervisning i Kalundborg: Susanne Marstal 

 

Fleksibelt grundforløb (Grundforløb+) 
 

Det er et ønske fremadrettet at gøre brug af de muligheder, der kommer omkring grundforløb+.  

 

Grundforløb+ giver mulighed for at lave et for-forløb inden det ordinære grundforløb 2. For-forløbet 

bruges til at sikre gennemførelse for nogle af de elevgrupper, der har brug for fordybelse eller 

længere tid til at nå de mål, der skal arbejdes med på grundforløbet. 

 

Én af de målgrupper, der kunne være relevant at få inddraget på et grundforløb+, er elever med 

anden etnisk baggrund end dansk. Tidligere erfaringer med netop denne elevgruppe har vist gode 

resultater ved at give tid til fordybelse.  

Elevgruppen har et stort ønske om at arbejde inden for den sundhedsfaglige sektor og et ønske om 

en uddannelse. Erfaringerne har dermed vist, at der er en høj grad af gennemførelse på de særligt 

tilrettelagte grundforløb og at eleverne efterfølgende søger videre på et hovedforløb. 

 

Tovholder: Majbritt Vangslev og Ditte Grostøl  
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Fastholdelsesvejledningen 
 

I ultimo 2018 har der været en markant ændring i måden, der arbejdes med fastholdelse af elever på 

ZBC. Fremadrettet er det primærpersonerne omkring eleven, dvs. kontaktlærere og undervisere, der 

skal sikre at eleverne bliver fastholdt. Vejledningen har dog fortsat en rolle i forhold til de elever, der 

er frafaldstruet og kontaktlæreren kan inddrage vejlederen i det omfang, der er brug for ekstern 

støtte til en elev.  

 

Allerede fra elevens første møde med ZBC er det vigtigt, at eleven føler sig velkommen og 

imødekommet. Der er derfor en klar og tydelig proces for onboarding af eleverne, helt fra 

ansøgningen til opstart på holdet. 

 

På selve opstartsdagen skal eleverne føle sig velkomne og der skal arrangeres en særlig 

modtagelse af eleverne. Eleven skal hurtigt føle, at de er en del af et fællesskab.  

Underviseren skal være en god rollemodel og være klar til at hilse eleverne velkommen 10 minutter 

inden første lektion 

 

  



  
 

 

Side 11 af 14 

Redigeret 04 11 2019 

Underviserens rolle 
 

Underviseren skal skabe nære relationer til eleven. Underviseren skal motivere eleven samt skabe 

trivsel i klasserummet. Fællesskabet skal styrkes, for det er sværere at forlade et fællesskab end en 

uddannelse.  

 

Undervisere skal differentiere sin undervisning således, at den fagligt svage elev får hjælp og støtte 

til opnå de faglige mål i uddannelsen, samtidig med at den fagligt dygtige elev bliver udfordret, så 

eleven bliver så dygtig som muligt.  

 

Underviseren skal følge op på fravær og inddrage vejlederen, hvis det er nødvendigt. Underviseren 

har desuden ansvaret for elevens overgang til næste naturligt skridt i uddannelsen. 

 

Kontaktlærerens rolle 
 

Kontaktlæreren er elevens (og evt. hjemmets) naturlige kontakt til ZBC.  

 

Allerede tidligt i uddannelsesforløbet skal kontaktlæreren gennemføre indledende samtaler med 

eleven. Kontaktlæreren kan dermed allerede i starten af uddannelsesforløbet spotte, hvis eleven har 

brug for støtte af den ene eller anden art.  

 

I løbet af elevens uddannelsesforløb skal kontaktlæreren samarbejde med kollegaer om elevens 

trivsel og udvikling samt sikre, at der handles på eventuelle problematikker. Hvis eleven har brug for 

særlig støtte eller hvis kontaktlæreren er i tvivl om, hvordan elevens problematik skal håndteres, kan 

kontaktlæreren søge råd og hjælp hos vejlederen. 

 

I foråret 2019 har ZBC påbegyndt intern uddannelse af kontaktlærerne i forhold til relations arbejdet 

samt fastholdelse af elever. Kurset har fokus på trivsel- og relationskompetencer. Kurset har en 

varighed på 8 timer og er udarbejdet af chefpsykolog Jette Risager. Kurset foregår i MOODLE og 

underviserne arbejder efterfølgende med opgaverne i deres egne teams.  

 

Vejlederens rolle 
 

Ved opstart iværksætter vejlederen screening af alle elever. Hvis screeningen viser, at eleven har 

brug for særlig støtte, skal vejlederen ligeledes indgå i en dialog med kontaktlæreren.  

 

Vejlederen har ikke daglig kontakt med alle eleverne, men inddrages hvis eleven er frafaldstruet. 

 

Vejlederen har kontakten til eksterne parter, som fx Ungdommens uddannelsesvejledning (UU), Den 

kommunale ungeindsats, SSP (skole, socialforvaltning og politi), behandlere af forskellig art, 

eksterne mentorer og Jobcentre. Vejlederen skal arbejde for at de eksterne parter er synlige på 

skolen og at de inddrages i arbejdet med eleven, når dette er relevant. 
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Projekter 
 

SOSU ZBC har deltaget/deltager i forskellige projekter i forbindelse med fastholdelse af elever. 

Nogle projekter er for hele SOSU ZBC og andre projekter er tilknyttet en bestemt afdeling. 

Nedenstående er en beskrivelse af de forskellige projekter. 

 

Projekt: Det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab 
 

Afdelingen i Køge har været en del af et toårigt Erasmus projekt i samarbejde med andre 

uddannelsesinstitutioner i Køge Campus. Projektet er afsluttet. 

 

Formålet med projektet var at hjælpe sårbare, frafaldstruede unge med sociale og psykiske 

udfordringer til at gennemføre deres uddannelse. En del af projektet havde fokus på at skabe et 

tættere fællesskab i klasserne og en synliggørelse af fællesskabets værdi samt den enkeltes ansvar 

for at bidrage til det fælles. 

 

Tovholder: Jesper Hansen, Køge afdelingen  

 

Projekt: Fastholdelse og rekruttering 
 

”Fastholdelse og rekruttering” på SOSU området i samarbejde med Holbæk kommune. SOSU ZBC 

er ligeledes med i styregruppen.  

 

Tovholder: Susanne Marstal, Holbæk afdelingen  

 

Projekt FAST – ”Fra frafald til fastholdelse” 
 

Regionsprojekt til fastholdelse af primært grundforløbselever samt udvikling af datagrundlag. 

Projektet har forskellige elementer til fastholdelse af elever, fx App til monitoring af trivsel, 

individuelle forbedringsplaner samt identifikation af frafaldstruede elever.  

 

I den til formålet udviklede App skal eleverne svare på en række spørgsmål omkring deres tilstand – 

både fagligt og socialt. Eleverne bruger således App’en til indirekte at gøre opmærksom på, hvis de 

er inde i en periode, hvor de har problemer af faglig eller social karakter. Informationen omkring 

eleven går til underviseren, kontaktlæreren og vejlederen. Hvis eleven har nogle problemstillinger 

kan underviser, kontaktlærer eller vejledere tage en snak med eleven.  

Formålet med App’en er dermed at sikre, at eleven bliver ”set” og ”hørt” således, at der kan blive sat 

en proces i gang, hvor eleven kan få hjælp til at blive fasthold i sit uddannelsesforløb.  

 

På sigt er det et ønske at udvikle en databaseret metode til at identificere frafaldstruede elever, der 

har en høj risiko for at droppe ud af erhvervsuddannelsen. Metoden skal gøre brug af forskellige 

data som fx fravær, uddannelsesskift og karakterer.  

 

På sigt vil det være relevant at udbrede brugen af APP’en til andre afdelinger. 

 

Tovholder: Jesper Hansen, Slagelse afdelingen. Pia Laumann er projektleder 

 



  
 

 

Side 13 af 14 

Redigeret 04 11 2019 

Projekt: Kend dit fag – en rejse i tid og værdier 
 

Projekt ”Kend dit fag - en rejse i tid og værdier” foregik i undervisningsministeriets regi. Formålet 

med projektet var bl.a. at øge de unges kendskab til erhvervsfagenes historie og kultur. De unge 

skulle bl.a. få kendskab til fagets kultur ved at besøge institutioner i en anden region i Danmark end 

den erhvervsskolen er beliggende i. ”Dannelsesrejsen” skulle understøtte den unges faglige 

dannelse og skabe mulighed for socialt samvær i nogle andre rammer.  

 

Projektet havde ligeledes fokus på at øge fastholdelsen på Grundforløb 1 gennem øget social 

integration på Grundforløb 1 holdene. Afdelingerne i Slagelse og Næstved deltog i dette projekt i 

efteråret 2018.  

 

Erfaringerne fra projektet er blevet indarbejdet i den nyeste version af den Lokale Undervisningsplan 

på Grundforløb 1 på SOSU ZBC.  

 

Tovholder: Jesper Hansen, Slagelse afdelingen og Pia Rasmussen, Næstved afdelingen 

 

Projekt: Trivsel Smiley 
 

Afdelingen i Næstved deltager i psykiatrifondens projekt ”Trivsel Smiley”, der har til formål at støtte 

sårbare elever og styrke trivslen for alle elever.  

 

Fokus i projektet er  

 Trivsel i klasserummet, herunder håndtering og forebyggeles af elevernes mistrivsel 

 Uddannelse af kontaktlærere til psykisk førstehjælpere 

 Udvikling af en beredskabsplan for håndtering af elever der mistrives 

 Udvikling af et aktionslæringsforløb, hvor underviserne arbejder målrettet på at udvikle den 

generelle trivsel på holdene.  

 

I Næstved er en del af underviserne allerede blevet uddannet til psykisk førstehjælpere og er 

begyndt at arbejde med denne del.  

 

Der er udviklet undervisningsmateriale til grundforløbet omkring trivsel i klassen. I samarbejde med 

kommunerne Næstved, Faxe og Vordingborg arbejdes der på at udvikle en beredskabsplan, så alle 

ved, hvor man kan/skal henvende sig, hvis en elev udviser tegn på mistrivsel. Når beredskabsplanen 

er udarbejdet skal denne samt undervisningsforløbene præsenteres for alle undervisere på 

afdelingen i Næstved.  

 

Afdelingen i Næstved har indtil videre haft stor glæde af projektet. Det er planen, at dele af projektet 

som fx udvikling af beredskabsplan samt undervisningsforløb skal bredes ud til alle afdelinger i 

SOSU ZBC. Pia Rasmussen overvejer, hvorledes udbredelsen kan foregå. 

 

Tovholder: Pia Rasmussen, Næstved afdelingen  

 

Projekt: Garantiskolen i Ringsted 
 

Afdelingen i Ringsted kører et projekt i samarbejde med Garantiskolen i Ringsted. Projektet har til formål at 

fastholde elever, der af forskellige årsager er frafaldstruet. 
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En medarbejder fra Garantiskolen er på Ringsted afdelingen hver 14. dag. I og med at medarbejderen 

kommer fast i afdelingen, er det muligt for medarbejderen at blive inddraget i tilfælde af, at elever har brug 

for hjælp og støtte. Medarbejderen følger og har dialog med elever, som har nogle udfordringer i det 

personlige liv. Der er pt. en gruppe på 8 elever, der fast tilbydes samtaler hver 14. dag med garantiskolens 

medarbejder lokalt på afdelingen i Ringsted. Eleverne går på Grundforløb 2. 

 

Det er planen at projektet skal fortsætte i hvert fald resten af 2019. 

 

Tovholder: Anne Demant, Ringsted afdelingen  

 

Andre støtteforanstaltninger 
 

Som tidligere beskrevet har vejlederne et tæt samarbejde med eksterne aktører, der kan træde til, 

hvis frafaldstruede elever, har brug for særlig støtte i en periode eller ikke længere skal have en 

erhvervsuddannelse inden for social- og sundhedsområdet, men skal hjælpes videre til et anden 

uddannelse. Ud over vejledernes samarbejdspartnere, har den enkelte afdeling også lokale 

samarbejder omkring fastholdelse af elever.  

 

I nedenstående liste fremgår forskellige lokale tiltag. 

 

 Der samarbejdes med ”Ung Revers” i Ringsted. Revers støtter op omkring elever, som har 

forældre eller andre i omgangskredsen, der er misbrugere 

 

 Der samarbejdes med ”Ungeliv” i Ringsted. Ungeliv tilbyder hjælp til elever, som har det 

svært 

 

 Der samarbejdes med Holbæk kommune i forbindelse med ”Elevtjenesten”. Elevtjenesten, 

der rummer UU vejleder, SPS, sundhedsplejerske mm, kommer på afdelingen i Holbæk 

nogle formiddage om ugen. 

 

 


