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Referat, Fælles LUU møde 6/2, 2020, kl.  12.50-13.55. 

ZBC, Slotshaven 3, Holbæk 

lokale 10. 
 

 

Tilstede: 

LUU PA: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Svendsen, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Tine Kornval 

Jacobsen, Fibi Sabrine Mogensen, Ea Kristensen, Randi Maiken Christiansen, Inger 

Pedersen, Michael Dyhr Jensen. 
 

SOSU LUU:  

Mette Lindelof, Jørn Thor Nielsen, Katrine Harrekilde, Charlotte Vagner Christensen, 

Christi Hansen, Heidi Lemb, Lisbeth Trebbien, Vibeke Zangenberg, Anni Bindslev 

Schytte, Katja Irmark, Lise Juhl Jepsen 
 

Tilforordnede LUU på kompetenceudviklingsområdet:  

Anette Damgaard, kommunerne.   
 

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 omkring efter/videreuddannelse og kurser /Tanja Ferslev 

 

Resume  

Punktet er et fast punkt på dagsordenen. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Tanja Ferslev orienterer om status på prøverne i AMU, og viser en eller to af 

prøverne, så LUU kan få en fornemmelse af, hvordan de kan se ud. 

Derudover orienteres der om, hvad der ellers er relevant på området. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Prøverne på AMU er indført pr. 1/1 2020, og på ZBC er der afholdt prøver på 

nogle kurser. 

Epos har udviklet 8 typer prøvetyper, hvilket giver en god kvalitet, men også 

et stort rette arbejde – andre uddannelsesområder har kun multible choice 

prøver. 

Alle kursister på ZBC har til nu bestået prøverne. 
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Hvis en kursist ikke består, får kursisten et tilbud om omprøve, som vedkommende 

skal tilkendegive, om han/hun vil tage. Kursisten skal selv orientere arbejdsgiver 

om et dumpet resultat. 

 

SPS støtte skal nu hentes i UVM, og det tager tid, hvilket er en udfordring på kurser 

af forholdsvis kort varighed.  

Nogle af de udviklede prøver må laves om, da de er for tidskrævende. 

 

Tanja Ferslev præsenterer forskellige former for prøver. 

 

 

Skolen vil udbyde GF2 SSA online med første opstart d. 16/3. Der vil være forløb 

med optage 5 gange om året. 

Der vil være krav om fremmøde 6 gange, sandsynligvis i Roskilde. 

 

På sigt bestræber skolen sig på, at forløbene skal løbe asynkront, så deltagerne kan 

tage GF2, når det passer ind i deres tid. 

 

Anja Broad vil varetage undervisningen i de uddannelsesspecifikke fag og vil 

fungere som kontaktlærer. 

 

Deltagerne vil have mulighed for at møde ind i et åbent læringscenter (Vordingborg, 

Roskilde, Slagelse og Næstved??), hvis de har udfordringer med f.eks. en prøve. 

Dette skal de aftale for hver gang. 

 

Tilmelding kan ske via ZBC.dk, eller via Connie Toft, der er vejleder i kursus. 

 

Kursusafd. har haft et samarbejde med Gyldendal omkring udvikling af 

undervisningsmateriale til AMU online til 4 kurser. 

 

SOSU skolerne har fået bevilget penge til udvikling af samarbejdsmodeller for 

digitale undervisningsforløb på SOSU området. Det er et 2-årigt projekt. 

Kursusafd. har særligt fokus på det socialpsykiatriske område, derudover er 

der fokus på plejefamilekurser, demens og medicin. 

 

Kursusafd. har fået sin egen gruppe i ZBC´s Facebook gruppe. Der arbejdes 

også på en infoside (som sosu.info.zbc.dk), så det bliver lettere at finde kurser 

på området. 
 

 

 

2. Orientering om udveksling af data omkring ansøgere og elever/Mette    

    Lindelof og Majbritt Vangslev 

 

Resume 

Det har været drøftet, om arbejdsgiverne kan/skal 

bede elever om at skrive under på en tilladelse til, at 
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arbejdsgiver og skole udveksler informationer om 

eleven. 

 

Sagsbeskrivelse 

I Slagelse kommune har en jurist frarådet dette. 

Skolens jurist har undersøgt det, og oplyser, at da arbejdsgiver og skole deler 

opgaverne omkring en elev, må de gerne dele oplysninger, der er nødvendige 

for at løse opgaverne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter ovenstående og tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Referat og beslutning 

LUU havde punktet oppe d. 17/9, og der blev udarbejdet et dokument, hvor 

eleven blev bedt om at give tilsagn om, at arbejdsgiver og skole må udveksle 

oplysninger om vedkommende. 

Dokumentet er dog ikke brugbart; og der er ikke brug for dette. 

Det er nemlig sådan, at når skole og arbejdsgivere har en fælles opgave om at 

uddanne elever sammen, så må de gerne udveksle oplysninger som stamdata, 

forlængelser og andre uddannelsesmæssige emner. 

 

Skolen må gerne orientere en kommende arbejdsgiver, hvis en GF2 elev ikke 

består GF2, inden en uddannelsesaftale træder i kraft. 

 

LUU aftaler, at eleverne ikke skal underskrive en aftale om udveksling af data 

om eleverne. 

 

OBS: Lister over fordelte elever på sygehusene skal kun sendes til det 

sygehus, eleverne skal til. 
 

 

 

3. Orientering om ændring af niveauer for GF1 elever/Majbritt Vangslev og Ditte  

   Grostøl 

 

Resume 

Skolen har besluttet, at alle elever på GF1 

som udgangspunkt undervises i dansk, 

engelsk og samfundsfag på C niveau fra 

august 2020. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

For at kunne søge på EUX forløb på GF2, skal eleverne have C niveau i dansk, 

engelsk og samfundsfag. 
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Når alle GF1 elever undervises på C niveau, kan beslutningen om at søge 

uddannelsen som EUX udskydes til sidst i GF1 i stedet for at eleverne skal 

tage stilling inden de søger GF1. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Skolen vil gerne give alle GF1elever niveau til at søge EUX på GF2, så eleverne 

har bedre tid til at træffe et valg om EUX.  

Derfor vil alle GF1 elever blive undervist i engelsk, samfundsfag samt i dansk 

på C niveau. Disse fag undervises der i indtil 14 uger inde i GF1, og på det 

tidspunkt kan eleverne træffe et valg om ikke at fortsætte på C niveau eller 

blive. 

Erfaringer fra andre SOSU skoler viser, at dette betyder, at flere elever vælger 

at gå EUX vejen. 

 

Skolen satser på, at kunne udbyde EUX GF2 på alle skoler. 

 

LUU tager orienteringen til efterretning og tager godt imod initiativet. 
 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 Orientering om afholdelse af lokale praktikmøder i maj. 

Der planlægges lokale praktikmøder i foråret på følgende datoer:  

Ringsted: 6/5; Køge 11/5; Slagelse 14/5; Roskilde. 26/5; Holbæk: 28/5; 

Næstved 4/6. 

På møderne vil der forsøgt blive planlagt oplæg om relations dannelse, samt 

øvelser i relations kompetencer, der vil blive vist en film omkring 

anerkendelse/ikke anerkendelse. 

LUU anbefaler, at der ikke sættes for meget på dagsordenen, men at der kan 

gås i dybden med færre emner. 

 

 Orientering om tilretning af fraværsproceduren 

Der er rettet i fraværsproceduren omkring: 

1. Hvis en elev ikke møder op til en fraværssamtale, bliver arbejdsgiver 

orienteret straks. 

2. Det er tydeliggjort, at kontaktlæreren tager kontakt til de elever, som 

ikke er i et ansættelsesforhold hurtigst muligt – ikke efter fem dage. 

 

Den tilrettede fraværsprocedure sendes med referatet ud. 

 

 Orientering om ”voksenlærling” /”voksenelev løn”/Ulla Mikkelsen 

Hvis arbejdsgiveren ansætter voksenlærlinge har de mulighed for at få tilskud 

både til løn og skoleophold. 

 


