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Referat, Fælles LUU møde 18/6, 2020, kl. 9.40 – 12.40. 

ZBC, Selandia Park 8 

lokale U5. 

 
 

Tilstede: 

Ulla Mikkelsen, Camilla Svendsen, Åse Høybye, Dorthe Mikkelsen, Tine Kornval 

Jacobsen, Fibi Sabrine Mogensen, Ea Kristensen, Dorthe Isager, Randi Maiken 

Christiansen, Inger Pedersen, Camilla Mogensen, Michael Dyhr Jensen, Anne Vejlgaard 

(deltager virtuelt). 
 

SOSU LUU:  

Mette Lindelof, Jørn Thor Nielsen, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, Charlotte Vagner 

Christensen, Christi Hansen, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb (deltager virtuelt), Pia 

Påske, Charlotte Sørensen, Kirsten Christiansen, Katja Irmark (deltager virtuelt). 
 

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 vil orientere om følgende: 

 

 Covid-19: 

- Erfaringer med e-læring 

- Efterårets udbud af kurser 

 Rotationsprojekt for pædagogmedhjælpere i Sorø kommune 

 Klar til vikar i folkeskolen 

 

LUU ønsker at drøfte nedenstående: 

RKV i forbindelse med EUV1. Der spørges ind til, hvordan det kan være, at en 

RKV imod en EUV1 uddannelse skal tage to dage mod tidligere ½ dag? 

LUU beder om en orientering om, hvordan GF2 SSA online forløber. 

 

Indstilling 

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

Kursusafdelingen 

Se medsendte Power Points. 

 

Der er lavet en ny kursusside på zbc.dk, den skulle være noget lettere at navigere i. 

Tanja Ferslev gennemgår siden, og beder om tilbagemeldinger, hvis nogen brugere 

oplever noget, der mangler eller er svært at finde, så vil man forsøge at rette siden 

til. 

 

Der er aflyst mange kurser i foråret, og mange kurser er udsat. De aflyste og 

udsatte kurser svarer til 24 års elever. 

 

Kursusafdelingen modtager to hjælpepakker:  

Enten et Aflysningstaxameter – hvor skolen får taxameter for pr. tilmeldt deltager 

på aflyste og udsatte kurser. Hvis deltageren kommer på kurset senere, får skolen 

dog ikke taxameter en gang mere. 

Eller Godtgørelse for tab af budgetterede årselever. 

 

Under covid-19 har kursusafdelingen afholdt online kurser i begrænset omfang - og 

det har fungeret godt, bl.a. med 2 undervisere, hvoraf den ene underviste og den 

anden var teknisk support, evt. over telefonen. 

 

ZBC, FOA og Sorø kommune har indgået aftale om et stort projekt, hvor de 

samarbejder om et jobrotations kompetenceudviklingsforløb for 

pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, hvor de får viden om de 

styrkede læreplaner. I uddannelsesforløbet er der taget udgangspunkt i Sorø 

kommunes 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde.  

De har derudover valgt at arbejde med verdensmålene, matematisk læring og 

science samt fri for mopperi – Mary Fondens grunduddannelse.  

 

LUU får, efter ønske et link til Klar til Vikar: https://kurser.zbc.dk/bliv-klar-som-

vikar/ 

 

RKV op imod EUV1. 

Se medsendte Power Points. 

En RKV skal sikre, at en ansøger får godskrevet det, vedkommende har krav på, 

men skal samtidig sikre, at ansøger får så meget uddannelse, at vedkommende kan 

nå uddannelsens mål. 

 

Annette Farnov gennemgår hvorfor RKV i dag er på to dage, hvor det tidligere var 

på ½ dag.  

Det har altid taget længere tid end ½ dag at lave en RKV, når samtale, 

gennemgang af dokumentation og udarbejdelse af forløb skulle laves. Skolen har 

haft sat for lidt tid af til en RKV, og har derfor ikke fået taxameter for den tid, der 

reelt blev brugt. 

https://kurser.zbc.dk/bliv-klar-som-vikar/
https://kurser.zbc.dk/bliv-klar-som-vikar/
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Den to dages RKV kan tages online, og i dette forløb er der ½ dags fælles 

tilstedeværelse. 

 

Spørgsmål: Kan RKV vejleder hente de dokumenter, en ansøger uploader i 

optagelse.dk? 

Ja det kan og gør hun. 

 

Spørgsmål: Hvad skal ansøgeres lønsedler bruges til i en RKV? 

De bruges til dokumentation for, at ansøger har de to års relevant erfaring indenfor 

de sidste 4 år. 

 

Spørgsmål: Nogle kommuner arbejder på at erfarne hjemmehjælpere kan tage SSH 

uddannelsen som EUV1. Hvordan vil ansøgeres erfaringer blive vurderet ift. EUV1 

SSH? 

RKV vejlederen vil, ud over at sikre den relevante erhvervserfaring gennem 

lønsedler, skulle forholde sig til ansøgers udlægning af erfaring og evt. spørge 

ansøgers arbejdsgiver, om vedkommende kan bekræfte, at ansøger har den 

fornødne erfaring og praktiske kompetencer til at kunne tage SSH uddannelsen som 

EUV1. 

 

LUU opfordrer til, at ZBC laver en oplysningskampagne om RKV, da der er mange 

spørgsmål til dette, både i kommunerne og i FOA.  

 

GF2 SSA online. 

GF2 SSA online startede op 16/3. Der var et hold på 36 deltagere, mange af disse 

var/er i arbejde, måske fuldtidsarbejde. 

Typisk er deltagerne over 25.  

Der er 20 tilbage på holdet, en del af de 16, der er stoppet, regner med at gå i gang 

igen på et senere tidspunkt, da det har været svært med Corona forhold med børn, 

der skulle passes hjemme, arbejde og studie. 

 

Erfaringen viser, at deltagerne er ”på” på alle tidspunkter af døgnet, ofte er der 

flere i gang ad gangen, og de arbejder sammen og hjælper hinanden. 

 

Der er startet et GF2 SSA online op i maj, her er der 50 deltagere, og der startes op 

igen til august. Der arbejdes på, at der også startes også et GF2 SSH hold op til 

august 

 

GF2 online følger de fysiske GF2 forløb, så deltagerne kan skifte til et fysisk forløb. 

Eleverne på GF2 online skal også i VFU, de, der er i andre fag hjælpes til en 

praktikplads i alle 4 dage, de, der arbejder i en kommune tager kontakt til egen 

arbejdsgiver, og kommer evt. i VFU i en weekend. 

 

Kommunerne ønsker, at alle, der skal i VFU meldes fra skolens side på samme 

måde som på de fysiske GF2 forløb. Dette kan Jane (adm.) evt. sørge for. 
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Skolen kigger på en løsning – ser på, om VFU på online forløb skal lægges forskudt 

for VFU på de fysiske hold. 
 

 

 

2. Planlægning af ferie/Bente Lyngbo og Ditte Grostøl 

 

Resume  

 

Sagsbeskrivelse 

I forhold til at overholde de nye ferieregler, ville det være en fordel, hvis ZBC kunne 

tage et arbejdsgiverperspektiv på i planlægningen / afholdelsen af ferie i 

forløbsoversigterne. 

Dette skyldes at dette ikke sker når der planlægges med 4 uger i en 

sommerferieperiode. 

Eleverne har kun ret til 3 uger. 

Endvidere ved vi også at det er et ønske fra eleverne at der sker en mere jævn 

fordeling i planlægningen af ferieafholdelsen, som kunne være mindre 

”skoleminded” når det er uden for skoleperioderne. 

 

Indstilling 

Det indstilles at ferierne i forløbsoversigterne planlægges med en hovedferie om 

sommeren på 3 uger og 1 uge fordelt hen over efterår og forår, med mindre at 

eleverne er på skoleforløb henover f.eks. jul, hvor skolen sædvanligvis er lukket 

mellem helligdagene.  

Samt at der tages planlægges ferie på hold, sådan at flere hold holder ferie 

forskudt i ferieperioden 

 

Skolen skal iht. lovgivningen planlægge 5 ugers ferie for eleverne de hele år, de er 

på uddannelse. 6. ferieuge skal aftales med arbejdsgiver og ligge i en 

praktikperiode. 

 

Referat og beslutning 

Punktet er indsendt af erfagruppen: Greve, Roskilde, Solrød, Køge, Stevns og 

Lejre) 

 

Elevernes sommerferie er af praktiske grunde på 4 uger, da skolen lukker ned, når 

eleverne er i praktik er sommerferien på 3 uger.  

 

Erfa gruppen ønsker, at sommerferien fordeles over flere uger, når de er i praktik i 

DNS. 

 

Nogle kommuner synes, det er optimalt, at eleverne får sommerferie i 

højsæsonen. Mange andre medarbejdere og praktikvejledere også er væk i de 

uger, derfor kan læringen måske være mindre optimal. Den enkelte elev kan ofte 

få ændret sommerferieplanen, hvis de ønsker det. 
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LUU beslutter, at sommerferien i DNS spredes ud over de 6 sommerferie uger. Det 

træder i kraft for hold, der starter pr. 1/8.2020. 
 

 
 

3. Arbejdsgiverperspektiv på forløbsoversigter / Bente Lyngbo og Ditte Grostøl 

 

Resume  

 

Sagsbeskrivelse 

Vi oplever desværre ofte at måtte påpege ujævnheder i forløbsoversigterne 

når de udkommer. Når dette oplyses bliver det naturligvis rettet og der er 

altid en god dialog, men det betyder jo unødvendigt arbejde.  

 

Det kunne være en tanke værd, at det ikke kun er i forbindelse med 

dannelsen af rammeplanerne at der er et samarbejde med kommunerne, men 

at dette samarbejde også kunne række ud til, når forløbsoversigterne dannes.  

 

Vi vil opfordre til, at der i forbindelse med rammeplanerne også dannes 

eksempler på, hvorledes forløbsoversigterne kunne se ud. Det ville dermed 

være nemmere for arbejdsgruppen og de uden for arbejdsgruppen at vurdere, 

hvad der siges ja til. 

 

Forløbsoversigterne er i princippet et servicedokument, som skolen udarbejder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at når der dannes nye rammeplaner, så laves der eksempler på, 

hvorledes forløbsoversigterne kunne se ud med henblik på, at sikre såvel et 

skole som et arbejdsgiverperspektiv i udmøntningen af rammeplanerne. 

 

Referat og beslutning 

Punktet er indsendt af erfagruppen: Greve, Roskilde, Solrød, Køge, Stevns og Lejre) 

 

Erfa gruppen ønsker, at der udarbejdes et eksempel på forløbsoversigt, når der 

laves rammeplaner. 

 

Der er mange forløb for hvert hold, så skolen kan ikke udarbejde alle 

forløbsoversigter på alle holdene på en rammeplan, inden den vedtages. Men skolen 

og rammeplansgruppen skal have opmærksomhed på, hvordan forløbene kommer 

til at se ud for EUD/EUV3, EUV2 og elever med godskrivning for skolefag.  

 

Skolen kan evt. lave en standard-forløbsoversigt. 
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4. Ændringer af gældende forløbsoversigter/ Bente Lyngbo og Ditte Grostøl 

 

Resume   

 

Sagsbeskrivelse 

Vi oplever i stigende grad, at forløbsoversigter ændres uden at vi som 

arbejdsgivere bliver orienteret, hvilket betyder at vi i kommuner konstant må 

ind og tjekke om der er sket ændringer inden vi kan planlægge og koordinere 

praktikforløb, sige ok til ændringer ift. planlagt ferie etc. 

 

Indstilling 

At orientering til ansættende myndighed ved ændringer af gældende 

forløbsoversigter indgår i administrationens arbejdsgangsbeskrivelse. 

 

Der orienteres generelt til kommunerne, når forløbsoversigterne ændres, i fald 

ændringerne har betydning for praktikperiodernes forløb. 

Ved ændringer indenfor skoleforløb har vi indtil nu ikke orienteret. 

 

Referat og beslutning 

Punktet er indsendt af erfagruppen: Greve, Roskilde, Solrød, Køge, Stevns og 

Lejre) 

 

Skolen sender Anette Frederiksens og Jane Nielsens adresseliste ud til 

arbejdsgiverne, og så bedes arbejdsgiverne rette deres mailadresse, hvis den er 

forkert eller hvis der mangler en mailadresse. 

 

 

4. Orientering fra og dialog med det internationale team/Henni Kanstrup og  

     Malene Olsgaard 

 

Resume 

De nye internationale konsulenter på SOSU og 

PA området præsenterer sig selv og deres 

arbejde. 

Bilag 1: Punkter til LUU 18-6-20 

fra international afdeling 

 

Sagsbeskrivelse 

De internationale konsulenter har følgende punkter til drøftelse: 

 Er arbejdsgiverne villige til at give SOSU-/PA-elever fri til et infomøde om 

praktik i udlandet?   
 ”PIU” = praktik i udlandet uden for EU-regi  

 PIU-konkurrence 2020  
 ZBC-lærere/kommunalt ansatte på udlandsophold  

 

Se uddybning af punkterne i bilag. 

 

Forberedelse af eleverne til praktik i udlandet. LUU ønsker en drøftelse af, 

hvordan eleverne forberedes til praktik i udlandet. 
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Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter punkterne, og tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Info møder om praktik i udlandet. 

LUU synes, det er vigtigt, at alle elever får mulighed for at deltage i 

informationsmøder om praktik i udlandet. Enhver elev, som søger praktik i udlandet 

skal vurderes af skole og arbejdsgiver m.h.p. om det vil være en god ide. 

En anden ting er, at det er et krav, at Erasmus projekterne er transparente, hvorfor 

de internationale konsulenter er nødt til at invitere alle elever. 

Arbejdsgiverne ønsker, at eleverne informeres grundigt om, at det at være i praktik 

i udlandet vil betyde meget anderledes arbejdsforhold og meget andre rammer, end 

praktik i Danmark. 

Det aftales, at informationsmøderne lægges fast og er åbne for alle interesserede 

elever, og at skolen kan sende en SMS til de elever, et informationsmøde er 

relevant for, når de holder møderne. 

Hvis eleverne er i praktik, må de aftale med arbejdsgiver og praktiksted, at de tager 

til mødet. 

 

PIU. 

PIU har ikke tidligere været brugt ret meget i SOSU regi, men det vil det 

internationale team gerne drøfte med arbejdsgiverne. 

LUU har dog en bekymring i forhold til forsikring af elever, som skal i praktik uden 

for EU, og det aftales, at de undersøger, om de kan forsikre elever, der rejser uden 

for EU i praktik. 

Her er Styrelsens pjece om ”Praktik i udlandet - PIU som udstationering”: 

https://ufm.dk/publikationer/2020/filer/ufm_piu_arbejdsgiver_12-19_web.pdf  

LUU drøfter PIU ved næste LUU møde, hvor Henni Kanstrup deltager. 

 

Staff mobility. 

Hvis man ønsker, at være med i Staff mobility programmet, skal man kontakte 

Henni Kanstrup på heka@zbc.dk  

 

Henni Kanstrup inviteres med på LUU møde 2 x årligt 
 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 Orientering om status på skoleflytningen i Næstved/Majbritt Vangslev 

 Orientering om oprettelse GF1 og GF2 SOSU i Kalundborg/Susanne Marstal 

og Charlotte Christensen 

Der er over 30 ansøgere til GF2 SOSU i Kalundborg, og Kalundborg har 

ansat 15 elever.  

Der er lavet en samarbejdsaftale mellem Kalundborg og ZBC om, at 

Kalundborg ansætter 20 GF2 elever. Der er også et tætsamarbejde med 

UU, så der tilbydes mentorstøtte til de elever, som har brug for det på 

holdet. 

https://ufm.dk/publikationer/2020/filer/ufm_piu_arbejdsgiver_12-19_web.pdf
mailto:heka@zbc.dk
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Der kommer stadig ansøgninger, så det er en stor succes men GF i 

Kalundborg. 

LUU beder om, at Kalundborg og ZBC orienterer mere på næste LUU møde. 

 

 


