
  
 

 

Referat, SOSU LUU møde 28 11 2019 

  Side 1 af 5 

 

Referat, SOSU LUU møde 6/2, 2020, kl. 14.00– 15.20 

ZBC, Slotshaven 3, Holbæk 

lokale 10. 
 

 

Tilstede:  

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 
 

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 styrkelse af praktikvejledningen og praktikvejlederne/Jørn   

    Thor Nielsen 

 

Resume 

På sidste LUU møde aftaltes det, at sætte fokus 

på styrkelse af praktikvejledning og 

praktikvejlederne på baggrund af, at der 

kommer flere elever i praktik i de kommende år. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Praktikvejlederne skal vejlede flere elever samtidig med, at driften ikke 

mindskes. Det betyder, at praktikvejlederne sættes i et krydspres mellem 

uddannelse og drift. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter, hvordan man kan arbejde på, at praktikvejlederne får 

gode muligheder for at tage imod nye elever og for at vejlede eleverne på en 

pædagogisk god måde, så eleverne oplever et godt læringsmiljø, når de er i praktik. 

Endvidere indstille det, at LUU drøfter, hvordan praktikvejledernes vejlederopgaver 

kan prioriteres sammen med den daglige drift, for at de ikke skal opleve at komme i 

klemme i en travl hverdag. 

 

Referat og beslutning 

Regionen har på sygehusene oplevet et skævt antal af elever, der kommer i 

praktik; med få elever i vinter og rigtigt mange elever, der kommer til foråret. 

 

I en erfagruppe har kommunerne lavet en beskrivelse for det, at være 

praktikvejleder, og Køge kommune vil tænke i at have elev-cafeer, hvor flere elever 

vejledes sammen.  

FOA mener, at arbejdsgiverne har en opgave i, at praktikvejledningen prioriteres på 

niveau med driften. 
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I Slagelse kommune er der ansat tre ansvarlige vejledere, som deltager i 

elevsamtalerne hver 14. dag, hvilket sikrer, at samtalerne afholdes. 

 

Vejledningsopgaven kan også deles ud i hele gruppen på praktikstedet, så ikke al 

vejledning er praktikvejlederens ansvar. 

 

Vejledning i grupper kan være en god ide. 

 

I Køge kommune arbejdes der på, at få ansvarlige vejledere på plejecentrene. 

 

I Næstved kommune kan en udfordring være, at vejlederne oplever, at eleven er 

”din elev”, at kollegaerne ikke tager nok ansvar for uddannelse af eleverne. 

Der arbejdes på en ”køreplan” for elevernes uddannelse, så vejlederne har et 

redskab til at systematisere elevernes uddannelse. 

Der arbejdes ydermere på, at kunne etablere et eller flere læringscentre. 

 

I Kalundborg er der uddannet en del flere praktikvejledere, som elle fungerer som 

ansvarlige vejledere. 

Alle elever har fordybelsestid om onsdagen, hvor der så er ”elevfrit” i driften. Én 

gang om måneden sidder hhv. SSA og SSH eleverne sammen i et elevforum, 

sammen med en eller to vejledere og følger en ”undervisningsplan”, hvor eleverne 

arbejder med faglige emner, med udgangspunkt i de borgere, de kender. 

Kalundborg kommune har fået et nyt elevadministrationssystem, hvor eleverne selv 

kan hente alt om deres uddannelse (velkomstbrev, praktiksted m.m.). 

 

I Holbæk kommune er der bevilget 4 ansvarlige vejledere, som skal følge eleverne 

fra start til slut. 

 

Regionen foreslår, at LUU nedsætter en arbejdsgruppe, der samler de forskellige 

værktøjer til vejledning til et idekatalog. 

 

LUU drøfter på det kommende møde d. 16/4, om der skal nedsættes en gruppe, 

som samler et metodekatalog. 
 

        

 

3. Drøftelse af forløb for SSH elever, der skal godskrives for praktik; og  

    dermed af rammeplanen for SSH /Majbritt Vangslev og Ditte Grostøl 

 

Resume 

Hidtil har de elever, som har skullet godskrives 

for praktik, haft en periode udenfor 

uddannelsen mellem GF2 og SSH hovedforløb. 

Bilag 4 – Forslag til ny 

rammeplan for SSH. 
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Sagsbeskrivelse  

Skolen har set på muligheden for at lave et sammenhængende forløb for de SSH 

elever, som skal afkortes i praktik, så de ikke får 1½-4 måneders pause mellem 

GF2 og hovedforløbet, hvilket er uhensigtsmæssigt. 

Dette nye forløb vil betyde, at rammeplanen for SSH uddannelserne skal ændres. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Punktet er en drøftelse, ikke et orienteringspunkt. 

 

Den måde, skolen planlægger forløb for SSH elever, der skal forkortes er ikke helt 

lovmedholdelig. 

Det vil skolen gerne ændre på. 

 

Der vises et forslag til, at rammeplanen tilpasses, så alle forkortede elever afslutter 

på skolen samtidig, så de kan gå til eksamen sammen. 

 

Nogle kommuner ser forslaget som rigtigt godt – bl.a. hvis man vil ansætte eleven 

fra GF2. under alle omstændigheder vil en elev, som skal forkortes, ikke skulle 

vente på at komme i gang med SSH uddannelsen efter GF2. 

 

For nogle kommuner er der nogle problematikker, som det viste forslag ikke 

giver så god mulighed for at tage højde for. 

 

LUU nedsætter en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med: Katrine finde en, og 

Mette Lindelof til at se på mulighederne – med udgangspunkt i, at alle elever 

skal starte direkte efter GF2. Ditte Grostøl indkalder til et møde. 
 

 

 

4. Status på GF2/ Majbritt Vangslev 

 

Resume  

Der har været stor søgning til GF2 til januar 

optagene. 

Bilag 5 – Optagne elever på 

GF2 januar 2020 

 

Sagsbeskrivelse 

LUU ønsker at følge med i, hvor store GF2 holdene er, så de kender 

rekrutteringsgrundlaget. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 
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Referat og beslutning 

Der er kommet mange GF2 SOSU elever til optaget i januar, og optaget til marts er 

også godt søgt allerede. 

 

Skolen fokuserer på, at fastholde GF2 eleverne på forskellige måder: Der kigges på 

LUP´en og på pædagogisk dag vil forskellige undervisningsformer blive sat i spil. 

 

GF+ er et ti ugers forløb, som starter 10 inden GF2, så eleverne kan gå direkte fra 

GF+ til GF2. Det er et forløb for særligt sprogligt udfordrede elever og indeholder 

emner som praktikpladssøgning, samfundsorientering, og det at være på en 

arbejdsplads. 

Eleverne øves i dialog, dokumentation og fagsprog. 

 

Skolen vil forsøge at vejlede elever fra GF1 til dette 
. 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 Orientering om SSH som EUV1 forløb/Majbritt Vangslev  

De fleste kommuner er skeptiske overfor, at skulle uddanne SSH´ere uden 

praktikperioder. 

FOA er ligeledes bekymret. 

Et EUV1 forløb kan dog udbydes modulopbygget, så eleverne f.eks. er på 

skole i 10 uger, er tilbage på arbejdspladsen i 4 uger og så får de sidste 7 

ugers teori og eksamen. Arbejdsgive kan så vælge, at 

uddannelseskonsulenten har en eller to refleksionssamtaler med 

medarbejderen, i den tid, vedkommende er tilbage på arbejdspladsen og på 

den måde støtte EUV1 eleven i at reflektere den nylærte teori ind i sin 

praksis. 

 

 Kort om GF mod SSH uddannelsen som mesterlære, se evt: 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/lucia-gaar-i-mesterlaere-

som-sosu-hjaelper-voksenloen-goer-jeg-i-fred-og  

           STUK afholder et webinar om mesterlære d. 18/2, tilmelding kan ske via     

           dette link: 

https://www.conferencemanager.dk/virtueltmoedeomnymesterlaere 

         

 Det er et problem, at elever og kursister får sen SPS hjælpemidler.  

 

Skolen vil invitere kommende elever til et informationsmøde, hvor er 

læsevejleder er til stede, så der kan søges SPS inden eleverne starter. 

 

 Der bedes om opmærksomhed på, at når en regionselev stopper, så 

orienteres de kommunale praktiksteder om, at eleverne ikke kommer. 

Cristina Mørk fra regionen oplever lidt det samme, hvis en regionalt ansat 

elev stopper i en praktikperiode i DNS (chrin@regionsjaelland.dk).  

 

Nedenfor er kontaktinfo til Region Sjælland: 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/lucia-gaar-i-mesterlaere-som-sosu-hjaelper-voksenloen-goer-jeg-i-fred-og
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/lucia-gaar-i-mesterlaere-som-sosu-hjaelper-voksenloen-goer-jeg-i-fred-og
https://www.conferencemanager.dk/virtueltmoedeomnymesterlaere
mailto:chrin@regionsjaelland.dk
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Når det gælder det ansættelsesretlige kontaktes: 
khrjurassa@regionsjaelland.dk - Louise Grandahl 9356 6322 og Sandra Greiner 2132 0977. 
  
Vedr. fordeling af primærpraktik efter 01.08.18 (før dette fordelte skolen) kontaktes: 
nsr-adm-SSAELEV@regionsjaelland.dk - Cristina Mørch 9357 7785 
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