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Referat, SOSU LUU møde 15/9, 2020, kl. 9.00-12.05. 

Virtuelt møde. 
 

 

Tilstede, virtuelt:  

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. 
 

Tilforordnet for PA-området: Susanne Marstal, uddannelseschef. 
 

Tilforordnet for SOSU-området og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende 

uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 
 

Kl. 9.00 
 

Velkommen til Lars Mortensen, FOA, ny i SOSU LUU. 

Lars er elevansvarlig i FOA Vestsjælland. 
 

 

1. Drøftelse af styrkelse af praktikvejledningen og praktikvejlederne/Jørn   

    Thor Nielsen 

 

Resume 

På LUU mødet 28/11, 2019 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. 

Punktet 

 

 

Sagsbeskrivelse 

LUU delte og drøftede de forskellige tiltag, som praktikken hver især har sat i 

gang for at styrke praktikvejledningen (se referatet fra 28/11, 2019) og aftalte 

at der ved det kommende møde skulle tages stilling til en nedsættelse af en 

arbejdsgruppe, som skal samle et metodekatalog for praktikvejledning (det 

blev rykket til dette møde). 

 

Situationen under Corona krisen har medført en anderledes praktikvejledning 

flere steder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager stilling til nedsættelse af en arbejdsgruppe og giver en 

evt. arbejdsgruppe et kommissorium. 

 

Referat og beslutning 

Der bliver arbejdet med at styrke praktikvejledernes kompetencer i mange 

kommuner, og måske kan de forskellige måder at gøre dette kan måske 

inspirere andre kommuner. 
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Der er nedsat en arbejdsgruppe af kursusafdelingen, som også skal se på 

dette område, og i denne sidder bl.a. Charlotte Vagner Christensen. Denne 

gruppe skal arbejde med: 

 Den gode vejledning 

 Vejledning på en anderledes måde (digitale løsninger) 

Måske skal LUU afvente dette arbejde? 

 

ADH foreslår, at der laves små film med ”den gode modtagelse af elev”, 

midtvejssamtale m.m. 

 

Der er enighed i LUU om, at et skriftligt katalog nok ikke er det, der er brug 

for, pga. travlhed på praktikstederne. 

 

I Næstved kommune er man i gang med at tænke elektronisk metodekatalog.  

 

I regionens psykiatri, er man i gang med en indsats ”gør en arbejdsdag til en 

læringsdag” og her udvikles noget materiale, som understøtter eleverne på de 

dage, hvor elevens vejleder ikke er til stede, og som det øvrige personale også 

kan gøre brug af.  

 

LUU aftaler, at afvente kursusafdelingens arbejde og tager punktet op til 

næste LUU møde, hvor Charlotte Vagner fortæller om arbejdet. 
 

 

 

2. Fordeling af SSH og SSA elever på skolerne i 2021/Ditte Grostøl og Merete  

    Frank Christensen 

 

Resume 

Skolen har lavet et forslag til fordeling af 

SSH og SSA eleverne på skolerne i 2021. 

Bilag 1 - Forslag til fordeling af 

SOSU eleverne i 2021. 

 

Sagsbeskrivelse 

Ved fordelingen af SSH eleverne i 2020 fik Næstved, Roskilde og Lejre som noget 

nyt pladser til SSH elever på skolen i Ringsted. Dette blev vedtaget for at kunne 

oprette et SSH hold i Ringsted. 

Hverken Næstved, Roskilde eller Lejre har dog brugt disse pladser, hvorfor holdet i 

Ringsted er ret lille med 15 elever. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter forslaget og aftaler, hvordan eleverne skal fordeles på 

skolerne i 2021. 

 

 Referat og beslutning 

LUU godkender fordelingen af SSH og SSA eleverne i 2021. Roskilde og Lejre 

ønsker ikke pladser på skolen i Ringsted fremover. 
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Sygehusene beder om, at eleverne fordeles jævnt på praktikpladserne, selv om 

eleverne går på skolerne i Køge og Roskilde af hensyn til 

praktikvejlederressourcerne. 

 

Kommunerne beder dog om, at eleverne ikke sendes længere væk end 

nødvendigt af hensyn til et fastholdelsesperspektiv. Af hensyn til fastholdelse 

af eleverne er det vigtigt, at de aftalte praktikpladser på sygehusene i Køge 

og Roskilde fyldes op, inden man planlægger at eleverne flyttes til fx Holbæk 

sygehus.  

 

Sygehusene har udfordringer med at fastholde deres praktikvejledere, og derfor er 

det nødvendigt, at eleverne bliver bedre fordelt. Det er ikke optimalt, at én vejleder 

skal have to-tre elever mens andre vejledere ikke har elever i perioder, 

Man må ved fordelingen se på, hvilke elever der har mulighed for at køre til 

praktikstederne, og hvem, der ikke kan. 

 

Dette er allerede et fokus ved fordelingen af pladserne på holdene, men vi vil på 

skolen forsøge at balancere mellem hensyn til elevernes ønsker og hensyn til, at 

der skal være gode læringsforhold for eleverne, når de kommer i praktik. 
 

 

 

3. Forslag til forløb for SSA elever, som skal godskrives for praktik på SSA  

    hovedforløb/ Ditte Grostøl 

 

Resume 

Eftersom flere og flere elever får en 

uddannelsesaftale, som starter med GF2, har 

det været nødvendigt, at ændre forløbene 

for SSA elever som skal godskrives for 

praktik.  

Bilag 2 – Rammeplan for SSA elever 

med godskrivning for praktik. 

 

Sagsbeskrivelse 

Som udgangspunkt skal godskrivning ske i det nære sundhedsvæsen jf. BEK nr. 

527 af 27/04/2020. 

Skolen har hidtil planlagt forkortede forløb med afkortning i begyndelsen af SSA 

uddannelsen på baggrund af en vurdering af, at ufaglært erfaring kan erstatte 

praktik, der ligger først i uddannelsen. 

I forbindelse med, at flere og flere SSA elever ansættes fra GF2, er det nødvendigt, 

at give eleverne godskrivningen sidst i uddannelsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter forslaget og godkender det. 

 

Referat og beslutning 
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Der bliver brug for at justere på taksonomien for praktikmålene for de enkelte forløb, 

da nogle elever jo skal nå praktikmålene på avanceret niveau noget tidligere, hvis de 

skal forkortes. 

 

Der er en udfordring i, at nogle elever får flere korte praktikforløb i P3 i 

kommunerne, det kan betyde, at eleverne ikke får de bedste læringsbetingelser. 

 

Det bliver også nødvendigt, at få beskrevet, om eleverne skal bestå sygehus 

praktikkerne, da nogle elever får meget kort tid i kommunerne efter 

sygehuspraktikken. 

 

De nye forløb er ikke optimale i Køge kommunes øjne, det ville være optimalt, hvis 

eleverne afsluttede deres uddannelse, uden at skulle i praktik efter afsluttende 

skoleforløb. Men det er det muliges kunst. 

 

LUU nedsætter en arbejdsgruppe, som skal se på taksonomien for praktikmålene i 

den somatiske praktikperiode: Christi Hansen, Mette Lindelof, Anne Marie Wulf 

Hedenborg, Heidi Lemb, Anette Due Hartmann og Merete Frank Christensen. Merete 

sender en Doodle ud og planlægger et møde. 
 

 

 

4. Tilpasning af SSH LUP´en/ Mette Lindelof, Merete Frank Christensen og Ditte  

    Grostøl 

 

Resume  

Praktikkernes længde er ændret, så der skal 

kigges på taksonomien af praktikmålene og 

skolepraktikopgaverne. 

 

Skole-praktikopgaverne på SSH uddannelsen 

er ikke rettet til i forhold de ændringer, der er 

lavet i rammeplanen fra august 2020. 

 

Se praktikopgaverne via 

dette Link 

 

Sagsbeskrivelse 

Idet praktikperiodernes længde er ændret, er der brug for at se på taksonomien 

for praktikmålene i de første to praktikperioder. 

 

Derudover skal skole-praktikopgaverne tilpasses; 

Roskilde kommune har foreslået, at eleverne arbejder med skole-praktikopgave 1, 

”Borgerens livshistorie”, i praktik 1 og 2, og med skole-praktikopgave 2, ”De 12 

sygeplejefaglige problemområder og sygeplejeprocessen” i praktikperiode 3. 

Skolen skal tilrettelægge undervisningen ift. hvilke skole-praktikopgaver, eleverne 

skal arbejde med i praktikperioderne. 

 

Kan der opnås enighed om at gøre ovenstående i alle kommunerne?  

 

https://sosu.info.zbc.dk/sites/default/files/2019-12/Skole%20og%20praktikopgaver%20SSH%2002%2010%202019_1.pdf
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Indstilling 

Det indstilles, at den gruppe, som har lavet SSH LUP´en mødes og udarbejder 

et forslag til tilpasning. 

 

 

Referat og beslutning 

Både taksonomien på praktikmålene og skole-praktikopgaverne skal tilrettes 

det nye SSH forløb. 

Ditte Grostøl indkalder SSH LUP gruppen. Anne Marie Wulf Hedenborg vil 

gerne være med i denne gruppe. 
 

 

 

5. Drøftelse af den nye GF2 LUP vedrørende FOA´s besøg på skolerne/Jørn Thor 

    Nielsen og Ditte Grostøl 

 

Resume  

Den nye GF2 LUP betyder, at GF2 SOSU 

holdene får besøg af en FOA repræsentant 2 

gange i forløbet. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

FOA ønsker at drøfte: 

 Det at være fast skemalagt er en udfordring for nogle. 
 Det at det er startet nu inden der er lavet en fast plan for hvad vi skal snakke 

om er et problem (vi vil gerne gøre tingene på en faglig og professionel måde) 

 Der er stor forskel på vores afdelinger i FOA og som en del af det, også en stor 
forskel på de ressourcer vi kan ligge ind i skolearbejdet lokalt.  

 Nogle har andre lokale samarbejdsaftaler/besøgsaftaler, og skal det her så 
erstatte dem eller skal man have begge dele?  

 Er det en mulighed at sige fra over for opgaven, hvis det ikke kan tilgodeses 

lokalt?  

 

FOA Vestsjælland har haft gode oplevelser med deres besøg på skolerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter og evt. kommer med forslag om, hvordan besøgene 

kan planlægges mest optimalt for både eleverne og FOA´s repræsentanter, der skal 

besøge skolerne. 

 

Referat og beslutning 

FOA har udfordringer ift. de i LUP´en beskrevne besøg på skolerne, da der også er 

aftalt andre besøg på skolerne. 

I FOA Køge er ressourcerne begrænsede, men man vil gerne komme på skolerne i 

det omfang, man kan. 

FOA Sydsjælland er enig i ovenstående. 
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Intentionen med den nye GF2 LUP er, at praksis skal mere ind på skolen, men vi er 

på skolen blevet opmærksomme på, at der skal mere fleksibilitet i planlægningen. 

 

I FOA Vestsjælland har det fungeret godt og det har været en stor succes, at mødes 

med eleverne. 

Skolen foreslår, at den enkelte skole kontakter den lokale FOA afdeling om, hvornår 

FOA´S besøg på skolen ligger. Besøgene er planlagt til at ligge i tema 1, dvs. i den 

første uge af GF2 og i tema 4. Dette mener FOA er en god ide. 

 

LUU tilslutter sig forslaget. 
 

 

 

6. Præsentation af undervisningsmateriale til kommunernes besøg på GF2  

    holdene i projekt ”Koordinering af praktikpladser”/ Kirsten Kure Rytter og  

    Majbritt Vangslev 

 

Resume  

Formål med projektet er at understøtte GF2 

elevens mulighed for at få en 

uddannelsesaftale og skabe rum til at 

optimere et match af ledige elevpladser og 

elever uden uddannelsesaftale. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Den første indsats i projektet har sit omdrejningspunkt omkring relations dannelse 

mellem GF2 eleverne og praktikvirksomhederne, hvor vi vil udvikle et skillsbaseret 

undervisningsforløb hvor praktikvirksomheder/kommunernes 

uddannelseskonsulenter inviteres til at deltage.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager præsentationen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Kirsten Kure Rytter og Jannie Lund Jensen har udarbejdet et undervisningsprogram 

med 8 opgaver om forflytning, naturfag, hygiejne, kommunikation m.m. 

 

Der er mulighed for, at eleverne kan få opgaverne læst op via en QR kode, og de 

billeder, der er i opgaverne kan også beskrives via QR kode. 

 

De bekymringer, der har været hos Kirsten og Jannie i udarbejdelsen af materialet, 

blev gjort til skamme, idet eleverne og den besøgende kommune (Vordingborg), 

havde en rigtig god dag med materialet. Kommunen deltog fra kl. 9-13, og 

kommunen havde materiale med omkring ansøgning, CV m.m. 

 

Kirsten viser dele af undervisningsmaterialet. 
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LUU tager orienteringen til efterretning. 
 

 

 

 

 

 

7. Drøftelse af kommunernes mulighed for at komme på skolen og møde GF2  

    eleverne i en praksisnær undervisningsseance/ Majbritt Vangslev 

 

Resume  

På sidste LUU møde præsenterede skolen 

projekt ”Koordinering af praktikpladser”, 

som ZBC er en del af sammen med SOSU 

Nykøbing. 

Skolen vil gerne invitere kommunernes 

uddannelseskonsulenter ind på skolen for at 

møde GF2 eleverne i en praksisnær 

undervisningsseance, hvor eleverne kan vise 

deres færdigheder. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Skolen har ved planlægningen af uddannelseskonsulenternes besøg, lagt dette 

besøg samtidig med, at kommunernes uddannelseskonsulenter, som en del af GF2 

LUP´en, besøger et andet GF2 hold for at tale om praktikken og faget. 

Dette kan være uhensigtsmæssigt, da ikke alle uddannelseskonsulenter kan afsætte 

1/1 dag til at komme på skolen. 

På de skoler, hvor kommunerne har været med i den praksisnære undervisning, har 

det været en god oplevelse. 

 

Indstilling 

Der indstilles til en drøftelse af, om og hvordan det kan planlægges, at 

uddannelseskonsulenterne møder GF2 eleverne endnu engang. 

 

Referat og beslutning 

De kommuner, som har været på besøg på skolerne har positive oplevelser, men en 

hel dag er for lang tid. 

Dette tager skolen til efterretning, og planlægger med kortere besøg. 

 

Kommunerne i Vestsjælland oplever, at de er blevet inddraget i projektet uden at 

have været med i udfærdigelsen af projektet. 

Skolen ønsker meget at afprøve dagen endnu engang, og vil meget gerne være 

fleksibel ift. planlægningen. 

 

Kommunerne Sorø, Ringsted og Slagelse har pres på, men vil gerne drøfte en lokal 

afprøvning af en eftermiddags varighed. Det aftales med skolen i Slagelse. 
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Kommunerne omkring Køgeskolen vil gerne være med til en sådan dag igen, da de 

havde rigtigt gode erfaringerne. 

 

Næstved deltager næste gang på skolen i Næstved. 
 

 

 

8. Elever der ikke består GF2-eksamen/Katrine Harrekilde og Majbritt Vangslev 

 

Resume 

Elever, der ikke består GF2 eksamen skal 

efter bekendtgørelsen tilbydes reeksamen så 
hurtigt som muligt.  

Det er ikke optimalt for eleven når ”hurtigst 

muligt” bliver efter 4 uger sommerferie 

og/eller går ind over hovedforløb eleven skal 

starte på. 

 

 

 

Sagsbeskrivelse 

 Når eksamen ligger sidste uge i forløbet – som det gør nu - vil det for 

januar-hold betyde, at de tilbydes reeksamen efter 4 ugers sommerferie. 

 For andre hold, vil eksamen ligge ugen inden et hovedforløb starter. Når 

elever ikke består, bliver reeksamen tilbudt i første eller anden uge af det 

hovedforløb hun/han har søgt ind på og underskrevet uddannelsesaftale på. 

Eleven vil så miste 1 uge eller mere af starten på hovedforløbets 

skoleperiode 1 som er på 2 uger.  

Begge scenarier er uheldige og stiller eleverne i en dårlig situation. I skoleperiode 

1 dannes relationer i klassen og rammen for hovedforløbet ridses op. Denne 

elevgruppe vil ikke være af de mest ressourcestærke og på ingen måde have 

gavn af at miste starten på hovedforløbet. 

 

Hvis eleven ikke har en uddannelsesaftale der omfatter GF2, skal 

uddannelsesaftalen skal laves om, da eleven starter senere på hovedforløbet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter problemstillingerne. 

 

Referat og beslutning 

Det er et problem, hvis en elev, som har en uddannelsesaftale ikke består 

GF2 eksamen, da reeksamen først ligger i den uge, hovedforløbet starter. 

 

Grundfagsprøverne ligger to uger før afslutningen af GF, og hvis vi rykker GF2 

prøven en uge frem, må skolen ikke undervise i de uddannelsesspecifikke fag 

derefter, da det er de fag, eleven går til prøve i til GF2 prøven. 

 

En mulighed er, at eleven får den første skoleperiode, når vedkommende har 

bestået GF2 prøven, og så kommer senere i praktik. Det løser ikke den 
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problemstilling, at eleven ikke møder sine kommende elevkammerater i starten af 

forløbet. 

 

Majbritt Vangslev undersøger, om der kan lægges fag efter eksamen, så den kan 

ligge tidligere på ugen. 

Majbritt ser også på muligheden for reeksamen inden eleven går på sommerferie. 
 

 

 

9. Forespørgsel til LUU fra FEVU (tidligere PASS)/ Mette Lindelof og Jørn Thor Nielsen 

 

Resume  

FEVU anmoder LUU om at indgå i en dialog 

om sommerens debat om plejen på en 

række plejecentre jf. mail, udsendt fra FEVU 

2/9, 2020. 

FEVU ser ikke de konkrete episoder, som 

udtryk for et generelt problem med 

kvaliteten i plejen, men vil gerne bruge 

anledningen til at blive klogere på, om der er 

brug for centrale initiativer i forhold til at 

sikre, at såvel grunduddannelserne som 

efteruddannelsestilbuddene på social- og 

sundhedsområdet indeholder de nødvendige 

og relevante redskaber for skoler og 

praktikken. 

Bilag 

 

Sagsbeskrivelse 

FEVU opfordrer de lokale uddannelsesudvalg til at indsende en kort besvarelse 

af følgende spørgsmål: 

 hvilke mål i social- og sundhedsuddannelserne, vurderer I er særligt 

relevante i forhold til at arbejde med empati og tilgangen til 

mennesker og forebyggelse af en uhensigtsmæssig kultur, og hvordan 

arbejder I med dette tema på skolen og i praktikken? 

 hvilke AMU-uddannelser for social- og sundhedsmedarbejdere 

vurderer I, er særligt relevante i forhold til at understøtte 

arbejdspladsernes indsatser for at professionalisere tilgangen til 

mennesker og forebygge en uhensigtsmæssig kultur? 

 er det de lokale uddannelsesudvalgs opfattelse, at der er behov for 

nye centrale tiltag i denne sammenhæng? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter og besvarer spørgsmålene 

 

Referat og beslutning 

Planen var, at LUU skulle drøfte spørgsmålene i grupper og skrive nogle svar. Dette 

er ikke muligt, så formandskabet beder om, at LUU repræsentanterne drøfter 
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spørgsmålene i deres bagland og sender svar til Merete Frank Christensen senest 

5/10 kl. 9.00. Mette Lindelof og Merete Frank Christensen samskriver svarene og 

sender dem til FEVU. 
 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 Orientering om møde eventen i Ringsted, hvor kommunerne kunne mødes med GF2 

elever, som ikke havde fået en uddannelsesaftale endnu. 

Skolen havde inviteret elever, som ikke havde fået en uddannelsesaftale, fra GF2 

januar og marts til at komme og mødes med uddannelseskonsulenter fra 

kommunerne. 

De tre elever, der mødte op, fik talt med og lavet aftaler med de to kommuner, som 

var til stede. Tine Lundtang Hansen fra Køge og Anette Damgaard fra Odsherred 

deltog, og oplevede, at det var et godt tiltag. 

Møde eventen gentages, denne gang før GF2 august eleverne stopper på GF2, 

nemlig d. 2/10. 

 

 Orientering om omlægning af forløb på baggrund af den nye ferielov.  

Kommunerne bedes være opmærksomme på, at november 2020 holdene i første 

omgang havde fået ferie i julen. Eleverne har dog ikke optjent feriedage, hvorfor de 

ikke skal have ferie. Der lægges nye forløbsoversigter på info siden. 

 

 Skolen beder arbejdsgiverne være opmærksom på, om de elever, de ansætter har 

praksiserfaring, da vi på skolen har måttet lave flere forløb om, efter eleverne er 

startet om. Hvis eleven har praksiserfaring, bedes skolen orienteret ved ansættelse. 

Kommunerne oplever et flaksehalsproblem ift. at få lavet RKV inden eleven 

ansættelse, når eleven ansættes på GF2. 

Dette følger vi op på fra skolens side. 

Kommunerne beder om, at Heidi Ø. Tjekker, om eleven har praksiserfaring når hun 

modtager beskeder om ansættelse af elever. 

Opfølgning: 

Hvis eleverne opnår erfaring, efter der er lavet en RKV på eleven, har skolen ikke 

mulighed for at finde ud af dette. Derfor skal eleven (og arbejdsgiver) være 

opmærksomme på, om eleven har fået mere erfaring siden RKV´en blev lavet. 

I så fald skal eleven sende dokumentation for denne nye erfaring til Heidi Øhlers 

inden opstarten på hovedforløbet. 

Elevens forløb må ikke afkortes, efter hovedforløbet er startet. 

 

 PASS erklæringer på SSA elever SKAL sendes til skolen efter hver praktikperiode – 

ellers kan skolen ikke lave uddannelsesbeviser. 

Der skal laves afsluttende PASS erklæringer efter praktik i Det nære 

sundhedsvæsen, praktik i Psykiatrien og praktik i Somatikken. 

 

Den arbejdsgruppe, som skal arbejde med taksonomien for praktikmålene, ser på, 

om den vil foreslå, at sygehuspraktikken skal bestås for at praktik 3 kan bestås. 
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