
  
 

 

Referat, Fælles LUU møde 26 11 2020 

  Side 1 af 7 

 

Referat, Fælles LUU møde 26/11, 2020, kl. 9.40 – 12.00. 

Virtuelt møde i Teams. 
 

 

Tilstede: 

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

Kornval Jacobsen, Fibi Sabrine Mogensen, Randi Maiken Christiansen, Inger Pedersen, 

Camilla Mogensen. 
 

Mette Lindelof, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, Charlotte Vagner Christensen, Christi 

Hansen, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Lisbeth Trebbien, Pia Påske, Lars 

Mortensen, Maibritt Gisli, Lene Bylov, Anni Bindslev Schytte, Lise Juhl Jepsen, Anja 

Broad. 
 

Tilforordnede LUU på kompetenceudviklingsområdet:  

Anette Damgaard, kommunerne.   
 

Tilforordnet for kompetenceudvikling: Tanja Ferslev, områdeleder, ZBC. 
 

 

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

uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 

 

 

Velkommen til Anja Broad, ny underviser, tilforordnet SOSU LUU. Anja underviser på 

skolens online GF2 forløb. 
 

 

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

 

Resume  

Punktet er et fast punkt på dagsordenen. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Tanja Ferslev vil orientere om følgende: 

 

 Åbne udbud for 2021 –med de nye kursusforløb, som er blevet udarbejdet 

 

LUU ønsker orientering om hvordan de nye kursusforløb er taget imod i 

kommunerne? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

ZBC er en af fem skoler, som har budt ind på FEVU´s projekt om udarbejdelse af 

IKT (IKT: informations- og kommunikationsteknologi) værktøjer. 
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Der efterspørges kommuner, som vil være med til at afprøve det, der er udviklet og 

give en tilbagemelding. 

 

Charlotte Vagner Christensen sender materiale om afprøvning til MLFC, som sender 

det rund til kommunerne hurtigst muligt. 

 

Status på kurser: 

 

Alle kurser ligger nu i Lectio og kan findes på hjemmesiden og på Facebook – der er 

links hertil i de medfølgende slides. 

 

Alle kurser inddrager emner som værdighed og verdensmålene. 

 

Tanja præsenterer diverse kurser (se medsendte slides). 

 

Kursusafdelingen har endvidere lavet 5 IDV kurser på AMU området til den 

internationale afdeling (IDV = indtægts dækket virksomhed), så de 

samarbejdspartnere, den internationale afdeling har, kan søge disse kurser. 

 

Der spørges om, om det er muligt at se, hvem der underviser på de forskellige 

kurser? 

Kursus afdelingen vil overveje at lave en præsentation af teamet og af de 

timelærere, som har en del af undervisningen. 

 

Tanja Ferslev gør opmærksom på, at der af og til på kurserne sidder deltagere, som 

ikke kan deltage i AMU-regi, fordi de er i en højere kvalificerings gruppe end gruppe 

4, som giver AMU adgang. Det betyder, at arbejdsgiver skal betale for kurset, da 

skolen ikke taksameter betaling for disse. 
 

 

 

2. Forretningsorden og årshjul for LUU/ Mette Lindelof og Majbritt Vangslev 

 

Resume  

LUU aftalte på mødet i september at LUU 

repræsentanterne ville gennemlæse 

forretningsorden og årshjulet og drøfte 

forretningsorden og årshjul med de kommuner, 

de repræsenterer. 

Bilag 2: Forretningsorden for 

SOSU og PA LUU. 

Bilag 3: Årshjul for SOSU og PA 

LUU møder. 

 

Sagsbeskrivelse  

LUU aftalte, at gennemgå og evt. justere årshjul og forretningsorden på dette LUU 

møde. 

 

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. 
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Det indstilles ligeledes, at LUU drøfter, om der skal ændres i forretningsordenen.  

 

Der skal ske udpegning til LUU i 2021 med tiltrædelse af det ny udpegede LUU 

1/5, 2022. 

 

Referat og beslutning 

Formandskabet og skolen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal 

mødes en enkelt gang, som skal gennemgå forretningsordenen, da det kan være 

vanskeligt at drøfte i dette forum. LUU er enig i dette. 

 

I årshjulet bør der sættes noget ind omkring rekruttering og tal omkring 

gennemførsel. 

 

Der bør også ses på tingene i forhold til den nye treparts aftale. 

 

Arbejdsgruppen bliver: Dorthe Lund Mikkelsen, Mette Lindelof, Majbritt Vangslev, 

FOA finder en deltager og giver Merete Frank Christensen besked, dette bliver Jørn 

Thor Nielsen. Merete indkalder til møde. 
 

 

 

3. Drøftelse af plancher til de enkelte praktiksteder/ Majbritt Vangslev 

 

Resume 

Skolen oplever, at mange svarer, at de ikke kan 

følge med i, hvad eleverne arbejder med på 

skolen inden en praktikperiode, når der svares på 

VTU´en. 

Bilag 4 - 8: Plancher til 

Pædagogisk assistent 

uddannelse, til social- og 

sundhedshjælper uddannelsen 

og til social- og sundheds 

assistent uddannelsens 3 

praktikområder. 

 

Sagsbeskrivelse 

Skolen har pga. ovenstående udarbejdet plancher, som beskriver, hvad eleverne 

har arbejdet med op til en praktikperiode, og som også viser skole-

praktikopgaverne. 

Skolen har en forhåbning om, at LUU har set på plancherne inden mødet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter plancherne og at LUU og de øvrige kommuner er 

behjælpelige med at plancherne sendes ud til de enkelte praktiksteder. 

 

Referat og beslutning 

LUU roser plancherne fra både organisationernes og arbejdsgivernes side.  

Der efterspørges et mere eye-catching lay-out, da plancherne godt kan 

”drukne” på en opslagstavle. 

 

Dette kigger skolen på og sender plancherne ud igen. 
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Omkring sygehuspraktikken, så er den ikke helt rigtig, Heidi Lemb og Lisbeth 

Trebbien vender tilbage med, hvad der skal tilrettes. 
 

 

 

4. Orientering fra den internationale afdeling/ Henny Kanstrup  

 

Resume  

Den internationale afdeling ønsker meget, at holde 

LUU ajour med, hvad der arbejdes med i den 

internationale afdeling. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Internationalisering / praktik i udlandet:  

 

 ZBC’s internationale afdeling har opdateret hjemmesiden for SOSU-/PA-
arbejdsgivere og praktikvejledere, som I bedes læse igennem og kom gerne 

med evt. spørgsmål: 
https://sosu.info.zbc.dk/courses/arbejdsgiverepraktikvejledere  

 
 Info om aktiviteter 2020-2021:  

o Før Corona i foråret 2020 havde vi 11 SSA-elever i praktik i udlandet.  
o Under Corona har vi haft 6 SSA-elever + 1 PAU-elev afsted og fulgt alle 

Corona-regler.  

o I 2021 er foreløbig 10 SSA-elever blevet godkendt til praktik i udlandet, 
og vi følger Corona-situationen tæt.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Den internationale afdeling holder sig opdateret omkring Corona situationen i 

de lande, eleverne sendes til, og det gør de helt op til elevens afrejse og under 

opholdet. 

Det er også en mulighed, at arbejdsgiverne selv laver en vurdering af situationen, og 

eleverne sendes kun ud, hvis arbejdsgiver giver grønt lys. 

 

Det er meget vigtigt, at være opmærksom på, at hvis praktikken i udlandet ikke 

bliver gennemført, så skal eleverne tilbagebetale et ret stort beløb til EU. 

 

I nogle lande er det ikke velkomment, at eleverne reflekterer kritisk og deler deres 

refleksionerne med praktikstedet. Dette vil det være en god ide, at fortælle eleverne 

– da forholdene i andre lande kan være meget forskellige i de forskellige lande. 

 

Anette Damgaard har været i vejledningsdialog med sin elev under praktik i 

udlandet, netop for at hjælpe eleven til at reflektere sin viden ind i den noget 

anderledes praksis. 

https://sosu.info.zbc.dk/courses/arbejdsgiverepraktikvejledere
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Når situationen bliver mere normal, vil der være mulighed for, at komme med ud til 

de udenlandske praktiksteder for både kommunale ansatte (konsulenter og 

praktikvejledere) og for undervisere. 
 

 

5. Situationen omkring Corona/Majbritt Vangslev.  

 

Resume  

Der er ind imellem elever og ansatte på ZBC, som 

smittes med Corona. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Skolen har klare retningslinjer for, hvordan det skal håndteres, hvis en elev eller en 

ansat viser sig smittet med Corona virus. 

Majbritt Vangslev orienterer om dette. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

Der er ikke så mange smittede på ZBC, og det fungerer godt med håndteringen. 

 

Hvis vi har elever, som er i risikogruppe, så bedes disse elever om at kontakte 

deres læge for at høre, hvordan de skal forholde sig ift. at være tilstede på skolen. 

Elever, som har været f.eks. forkølede, men er testede negative behøver ikke blive 

hjemme. 

 

I FOA håndteres Corona situationen forskelligt, nogle FOA afdelinger tager ikke ud 

på skolerne i øjeblikket. 

FOA Køge har haft et oplæg virtuelt, hvilket gik fint. 

Andre FOA afdelingerne besøger klasserne og overholder de retningslinjer, der er på 

skolen. 

 

Ved afslutninger er deltagelse udefra afhængig af pladsforhold, men det bliver ikke 

de afslutninger, vi plejer at holde. 

 

Vi er nødt til at være meget opmærksomme på, at vi ikke risikerer at sprede smitte, 

da eleverne kommer ud til borgere i risikogrupper – FOA sender gaver til skolerne 

og i nogle kommuner er der planer om at bede eleverne komme til kommunens dør 

og hente gave og lykønskninger, så man kun er i meget sparsom kontakt. Andre 

kommuner mødes kun virtuelt. 
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6. Orientering om Praktikpladsen.dk/ Gitte Fuglsang Mortensen  

 

Resume  

Det er nu på Praktikpladsen.dk, eleverne registreres, 

derfor præsenterer Gitte Fuglsang Mortensen denne 

platform. 

Bilag 9 - Praktikpladsen.dk 

– Den korteste vej til dine 

elever 

 

Sagsbeskrivelse 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

ZBC er pr. 2/10 gået over til nyt administrativt system, Lectio, og det har været et 

stort arbejde at skifte, men det er ved at være godt overstået. 

 

Der sendes både informationer og en lille film omkring at bruge Praktikpladsen.dk 

med referatet ud. Arbejdsgiver kan markere i Praktikpladsen.dk så de kan se, når 

deres elev er fraværende. 

 

Administrationen er i dialog med STIL omkring forskellige funktioner f.eks. at 

arbejdsgiver kan se karakterer m.m. 

 

Uddannelsesaftaler vil fortsat skulle laves i Elevplan, og administrationen opfordrer 

til, at uddannelsesaftaler laves i Elevplan i stedet for at de laves dem i fysisk form. 

 

Gitte Fuglsang undersøger, hvad der sker med de praktikerklæringer, der ligger i 

Elevplan, og giver besked. Kommunerne vil gerne fortsat have adgang til disse. 

 

Opfølgning: 

Administrationen vil få adgang til de tidligere uploaded PASS erklæringer igennem 

vores administrative system. 

Det betyder, at kommunerne kan rette henvendelse til administrationen hvis I 

har behov for at se dem igen.  

 

Alle elever skal registrere sig på Praktikpladsen.dk, ellers bliver de ikke synlige. 

Administrationen på den enkelte skole er opmærksomme på dette og kan hjælpe 

eleverne, ligesom underviserne også hjælper eleverne med at registrerer sig. 

 

Alle elever får et brev under GF2 om, at de skal registrere sig på Prakikpladsen.dk. 

Arbejdsgiverne spørger, om skolen under introduktionen kan sørge for, at eleverne 

registrerer sig? 

Dette er en del af læringspakken til introduktionen, og Majbritt følger op på, at 

dette gøres. 
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Fra Køge spørges der om, om skolen kan afholde en virtuel introduktion til 

Praktikpladsen.dk for alle uddannelseskonsulenterne? 

Dette undersøger Gitte Fuglsang, om kan lade sig gøre. 

 

Opfølgning: 

STIL afholder ikke webinar, men ZBC vil gerne tilbyde at afholde et møde via 

TEAMS for uddannelseskoordinatorerne. 

 

Den del af Elevplan, hvor uddannelsesaftalerne lægges bibeholdes, og der skal 

kommunerne lægge dem ind fortsat. 

 

Gitte Fuglsang beder sin kollega om at drøfte med STIL, om ikke arbejdsgiverne 

kan nøjes med at bruge én platform, så uddannelsesaftalerne kan lægges på 

Praktikpladsen.dk i stedet for i Elevplan fremadrettet. Og at eleverne så oprettes 

automatisk, når der kommer uddannelsesaftaler ind, ligesom det skete i Elevplan. 

 

Opfølgning: 

Jf. STIL vil uddannelsesaftalerne på nuværende tidspunkt ikke blive en del af 

Praktikpladsen.dk. Ønsket er sendt ind. 

 

Efterfølgende spørgsmål om, om man på Praktikpladsen.dk bliver muligt at se, 

hvilken kontaktlærer, den enkelte elev har? 

 

Opfølgning: 

På nuværende tidspunkt understøtter Praktikpladsen.dk ikke kontaktlærer 

funktionen. Vi sender forespørgslen videre til STIL. 

For at imødekomme jeres ønske indtil den eventuel bliver mulig på 

praktikpladsen.dk, skal arbejdsgivere være velkommen til at kontakte 

administrationen enten på mail eller telefon og få oplyst kontaktlærer på eleven. 

 
 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 Forslag til mødedatoer i 2021. Formandskabet foreslår følgende datoer; 

under forudsætning af, at LUU holder 5 møder i 2021: 4/2; 15/4; 17/6; 

16/9 og 25/11. 

 

LUU ønsker at fastholde at afholde fem årlige LUU møder, og godkender 

datoerne. 

MLFC indkalder til næste års LUU møder. 

 

 
 

 


