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Referat, Fælles LUU møde 15/9, 2020. kl. 12.40-14.00. 

Virtuelt møde. 
 

Tilstede, virtuelt, PA LUU: 

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

Kornval Jacobsen, Ea Kristensen, Randi Maiken Christiansen, Inger Pedersen, Camilla 

Mogensen, Michael Dyhr Jensen, Anne Vejlgaard. 
 

Tilstede, virtuelt, SOSU LUU:  

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

Christensen, Christi Hansen, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Lisbeth Trebbien, Pia 

Påske, Lars Mortensen, Maibritt Gisli, Katja Irmark. 
 

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 

 

Kl. 12.40 
 

Velkommen til Lars Mortensen, ny i SOSU LUU. 
 

 

1. Orientering omkring efter/videreuddannelse og kurser /Tanja Ferslev 

 

Resume  

Punktet er et fast punkt på dagsordenen. 

Bilag 3 – EPOS og 

PASS fusionerer. 

 

Sagsbeskrivelse 

Tanja Ferslev vil orientere om følgende: 

 EPOS og PASS fusionerer og bliver til FEVU (Fællesudvalget for de 

Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser)  

 

 FEVU’s årlige spørgeramme, 

 Kurser 2021 – kort oplæg om vores kommende udbud af åbne kurser. Ideer 

og ønsker modtages gerne fra LUU’s medlemmer   

 Indmeldte nye kurser til FEVU  

 Deltagelse i to digitale projektet 

 

LUU ønsker at drøfte nedenstående: 

Opfølgning af henvendelse til PASS om korte svarfrister. 

 

Indstilling 
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Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Tanja Ferslev orienterer kort om sammenlægningen af Epos og PASS, der nu 

hedder FEVU (Fællesudvalg for erhvervsrettede velfærdsuddannelser). 

 

Tanja Ferslev har protesteret til FEVU over den korte tidsfrist, skolen fik til at 

besvare FEVU´s spørgsmål, som blev sendt ud 30/6 og som skulle besvares midt i 

august.  

 

Kort orientering om planlagte kurser (se medfølgende Power Point). 

Kursusafdelingen har indarbejdet både værdighed og verdensmålene i alle 

kursustilbuddene. 

 

Kurserne er planlagt med en basispakke og en eller flere specialpakker og er 

planlagt på baggrund af de ønsker, der har været hos kunderne. 

 

Der er gang i at udvikle et kompetenceforløb for vejledere i samarbejde med 

Absalon – det bliver for både sygeplejersker og SSA´ere. 

 

Der er stor efterspørgsel efter praktikvejlederkurser, og kursusafdelingen 

arbejder på højtryk for at få dem startet i efteråret. 

 

Der udbydes også ”Klar til SOSU” kursus for ny-ledige og brancheskiftere. 

 

Der kan være en udfordring i, at når SSH´ere og SSA´ere læser overskrifterne 

på kurserne, så bliver de ikke altid fanget af kursusudbuddet. 

Dette er man opmærksom på, der er nogle lovmæssige krav, som skal 

overholdes, men vi arbejder på at få kurserne bedre beskrevet. 

 

Skolen har sendt beskrivelse af 3 nye kurser til FEVU til godkendelse (se 

medsendte PP). 

 

Kursusafdelingen er i gang med to digitale projekter. Bl.a. et, som er en 

udvikling af praktikvejlederuddannelsen online, og her sidder Charlotte Vagner 

Christensen med som konsulent. 

Der afvikles et online praktikvejlederkursus i efteråret, og alle opfordres til at 

høre i egen organisation, om der er nogen, der kan/vil deltage. 

Der er gode erfaringer med at have online PVK fra foråret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Forretningsorden og årshjul for LUU/ Glenny Hansen og Majbritt Vangslev 
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Resume  

ZBC har opdateret forretningsorden for alle 

LUU´er tilknyttet ZBC. 

 

Link til opdateret 

forretningsorden:  

https://www.zbc.dk/om-

zbc/hvem-er-zbc/lokale-

uddannelses-udvalg-luu/ 

 

Bilag 4: Forretningsorden for 

SOSU og PA LUU. 

Bilag 5: Årshjul for SOSU og PA 

LUU møder. 

 

Sagsbeskrivelse 

En forretningsorden, som det enkelte LUU har vedtaget, gælder dog før den 

generelle, og SOSU/PA LUU vedtog egen forretningsorden i 2018, samt et årshjul 

med 5 årlige møder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager stilling til, om årshjulet, som LUU vedtog i november 

2018 skal tilpasses eller ændres for 2021 og godkender årshjulet. 

 

Referat og beslutning 

LUU vil gennemlæse forretningsorden og årshjulet og drøfte forretningsorden 

og årshjul på det kommende LUU møde. 
 

 

 

3. Orientering om samarbejdsaftalen mellem Kalundborg og ZBC/Glenny Hansen  

    og Charlotte Vagner Christensen 

 

Resume 

Der er lavet en samarbejdsaftale mellem 

Kalundborg og ZBC om, at ZBC opretter GF2 

SOSU hold i Kalundborg og at Kalundborg 

kommune ansætter et antal elever fra GF2. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Der er et tæt samarbejde med SOSU uddannelsesområdet og UU i Kalundborg, så 

der tilbydes mentorstøtte til de elever, som har brug for det på det GF2 hold, der er 

oprettet i Kalundborg. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 

 

 

 

Referat og beslutning 

https://www.zbc.dk/om-zbc/hvem-er-zbc/lokale-uddannelses-udvalg-luu/
https://www.zbc.dk/om-zbc/hvem-er-zbc/lokale-uddannelses-udvalg-luu/
https://www.zbc.dk/om-zbc/hvem-er-zbc/lokale-uddannelses-udvalg-luu/
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ZBC har startet et uddannelsestilbud op i Kalundborg på baggrund af en aftale med 

Kalundborg kommune om, at kommunen  

 ansætter eleverne fra GF2,  

 tilbyder ansættelse som ufaglært, hvis der ikke er plads til at ansætte flere 

elever og  

 tilbyder mentorhjælp til de elever, som ikke er helt uddannelsesparate. 

 

Kalundborg kommune har ansat 20 af de 32 GF2 elever, der går på holdet i 

Kalundborg, og kommunen har inviteret de 12 elever, som ikke har en 

uddannelsesaftale på GF2 til at søge SSH elev stillinger i Kalundborg.  

Nogle af disse har brug for mere støtte og tid, inden de kan starte på hovedforløb. 

 

Der er en del brancheskiftere blandt de ansatte GF2 eleverne, og der begynder at 

være efterspørgsel efter hovedforløb i Kalundborg. 

 

Kommunen besøger GF1 holdene på Holbæk og Slagelse skolerne og gør 

opmærksom på muligheden for ansættelse fra GF2 i Kalundborg. 

 

Gennemsnitsalderen på GF2 holdet i Kalundborg er lidt højere end på de øvrige GF2 

hold – dette kan skyldes, at der er en del brancheskiftere på holdet. 

 

ZBC indgår meget gerne i et lignende samarbejde med de øvrige kommuner. 
 

 

 

4. Orientering om lukning af Elevplan/Majbritt Vangslev 

 

Resume  

Elevplan lukker med skoler udgangen af året, og 

elever, arbejdsgivere og skoler skal overgå til at 

bruge www.praktikpladsen.dk  

 

 

Sagsbeskrivelse 

På Praktikpladsen.dk finder virksomheder allerede nu de oplysninger og funktioner, 

som de primært har benyttet, og som tidligere var i Elevplan. Virksomheder kan 

således se elevdata, skoleforløb, fravær og tilmelde sig fraværsbeskeder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

I øjeblikket undersøger skolen, om der må ligge karakterlister på praktikpladsen.dk 

 

Nogle kommuner ønsker meget at kunne se karaktererne, da de bruger dem ved 

fraværssamtaler. 

Det undrer, hvis arbejdsgiverne ikke skulle måtte se karaktererne på egne elever. 

http://www.praktikpladsen.dk/
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Skolen uddanner nogle superbrugere, som man kan henvende sig til, hvis man 

oplever udfordringer med praktikpladsen.dk  

 

Det vides ikke, om de noter, der nu ligger i Elevplan bliver overført til 

praktikpladsen.dk 

 

Systemskiftet fra Elevplan til Praktikpladsen.dk er bestemt fra UVM, styrelsen for IT 

og sikkerhed. 
 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 Orientering om status på skoleflytningen i Næstved/Majbritt Vangslev 

Man er i gang med planlægningen af flytningen, der er nedsat arbejdsgrupper, 

som arbejder med processen. 

Der er fokus på elev- og medarbejdertrivsel. 

Flytningen sker i etaper, og det forventes, at der flyttes i løbet af december 

måned. 

 

 VFU i ugerne 39 og 40. 

Kalundborg kommune kan ikke modtage alle de elever, de forventes at modtage i 

VFU. 

I Slagelse kommune er eleverne velkomne i VFU, så længe der ikke er udbrud af 

Covid-19 på praktikstederne. 

I Stevns kommune ser man på tingene jævnligt, men indtil nu er VFU eleverne 

velkomne. 

 

 
 

 


