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Referat, SOSU LUU møde 26/11, 2020, kl.  12.40 – 14.15 

Virtuelt møde i Teams. 
 

 

 

Tilstede:  

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. 
 

 

Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 
 

 

 

1. Orientering og opfølgning på kursusafdelingens arbejdsgruppes arbejde med  

     styrkelse af praktikvejledningen og praktikvejlederne/ Evt. Charlotte Vagner    

     Christensen 

 

Resume 

Da der er er nedsat en arbejdsgruppe af 

kursusafdelingen, som skal se på dette område, 

valgte LUU på sidste møde at afvente denne 

arbejdsgruppes arbejde. 

I nævnte arbejdsgruppe sidder bl.a. Charlotte 

Vagner Christensen.  

Denne gruppe arbejder med: 

 Den gode vejledning 

 Vejledning på en anderledes måde 

(digitale løsninger) 

 

 

Sagsbeskrivelse 

LUU ønsker fokus på, at praktikvejlederne styrkes i deres vejledning. Der er i 

2020 ansat væsentligt flere SSH og SSA elever, og dette betyder, at der er 

pres på praktikvejlederne. 

 

Situationen under Corona krisen har medført en anderledes praktikvejledning 

flere steder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter arbejdsgruppens arbejde og tager stilling til det videre 

arbejde med at styrke praktikvejledningen. 

 

Referat og beslutning 

Charlotte Vagner har deltaget i et møde omkring kommende kurser, bl.a. 

praktikvejlederkurser, der udvikles som digitale læringsværktøjer. 
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Projektet er lidt forsinket, og de første værktøjer skal afprøves i december og 

januar. 

 

Næstved og Slagelse kommuner vil gerne afprøve værktøjerne. Charlotte Vagner 

Christensen sender materialet direkte til Christi Hansen og Mette Lindelof. 

 

LUU tager emnet op igen, når de bliver tilgængelige. 
 

 

 

2. Ny rammeplan for SSA uddannelsen/ Majbritt Vangslev, Ditte Grostøl og    

   Merete Frank Christensen 

 

Resume 

På baggrund af: 

 At flere og flere elever ansættes på 

GF2. 

 Den nye ferieaftale 

 Lovgivningen  

- er ZBC og SOSU Nykøbing gået i gang med 

at lave ny rammeplan for SSA uddannelsen (i 

første omgang). 

Bilag 10 – Plan over udarbejdelse af 

rammeplan på SSA uddannelsen 

 

Sagsbeskrivelse 

Det, at elever ansættes på GF2 betyder, at skolen skal have planlagt GF2 forløbene, 

så de overholder den nye ferieaftale. 

Det betyder også, at hovedforløbene skal starte, når GF2 slutter. 

 

Skolen opfordrer til, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: 

 

• Én kommunerepræsentant for SOSU Nykøbings optageområde 

• To kommunerepræsentanter for SOSU ZBC’s optageområde 

• Én repræsentant fra den regionale psykiatri 

• Én repræsentant fra somatik i sygehus regi 

• Tre repræsentanter for SOSU Nykøbing (Hanne Stilling, Anne Yde og Gitte 

Guttner) 

• Tre repræsentanter for SOSU ZBC (Majbritt Vangslev, Merete Frank 

Christensen og Ditte Grostøl) 

 

Det er planen, at arbejdsgruppen skal mødes 3 gange i januar: 12/1, 20/1 og 28/1, 

2021. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU nedsætter en arbejdsgruppe, som skal lave forslag til ny 

rammeplan. 
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Referat og beslutning 

LUU godkender, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som fra ZBC´s område 

bliver: 

Anette Due Hartmann 

Ditte (Nykøbing Falster sygehus) 

Tine Lundtang Hansen 

Heidi Lemb 

 

Charlotte Vagner spørger i Odsherred kommune, om en af 

uddannelseskonsulenterne der, vil være med. 

 

Regionens psykiatri udtrykker bekymring for, om en ny rammeplan vil give 

endnu mere overlap. 
 

 

 

3. Ny skole- og praktikopgave i SSH uddannelsens praktikperiode 2 samt ændret  

    taksonomi i praktikperioderne/Ditte Grostøl 

 

Resume 

SSH LUP gruppen har udarbejdet en ny 

skole-praktikopgave til SSH elevernes 

praktikperiode 2, samt justeret taksonomien 

for praktikperioderne. 

Bilag 11: Ændring af skole-

praktikopgaver på SSH uddannelsen 

fra august 2020. 

 

Sagsbeskrivelse 

Justeringerne har været nødvendige, da forløbet for SSH elever blev ændret fra 

august 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter den nye praktikopgave og taksonomien og kommer 

med evt. forslag til justeringer eller godkender det præsenterede. 

 

Referat og beslutning 

LUU accepterer den nye skole-praktikopgave, som kommer til at ligge i praktik 2. 

 

Taksonomien er rettet til, og LUU drøfter, om mål kan nås på rutineret niveau i 

praktikperiode 1.  

 

Opgaver og taksonomi gælder for SSH hold august 2020. 

 

LUU aftaler, at afprøve den nye taksonomi og evaluerer den til november 2021. 

 

Arbejdsgiverne er forskellige i deres brug af PASS erklæringer, reelt skal 

praktikerklæringen laves for en SSH elev, når eleven afslutter sin praktik 3. I de to 

første praktikker kan hjælpeskemaet bruges. 
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4. Evaluering af praktikopgave for EUX elevernes to første praktikperioder/  

    Ditte Grostøl. 

 

Resume  

Punktet er udsat fra tidligere LUU møde. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

EUX 2019 holdet har nu været i deres to første praktikperioder (1A og 1B) og er 

tilbage på skolen. 

Da deres skole-praktikopgaver i disse to praktikperioder blev tilpasset, at EUX 

eleverne kommer i 2 ugers praktik tidligt i forløbet, ønsker skolen en evaluering af, 

om opgaverne giver mening, eller skal rettes. 

 

Link til skole-praktikopgaven: 

https://sosu.info.zbc.dk/sites/default/files/2020-

03/Skole%20og%20praktikopgaver%20SSA%20EUX%20august%2019%20-

%2022%2008%202019.pdf  

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tilkendegiver, om skole-praktikopgaverne fungerer, eller 

om de skal ændres. 

 

Referat og beslutning 

Tilbagemeldingerne fra praktikvejlederne og elever er, at opgaverne fungerer. 

 

LUU beder om, at der nederst på opgaverne skrives, hvordan der samles op 

på opgaverne, når eleverne kommer på skole igen. 
 

 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 Orientering om svar til FEVU/Mette Lindelof 

 Orientering omkring rykning af GF2 prøven/Majbritt Vangslev 

Det er ikke lovligt, at skolen underviser i fag, som eleverne har været til prøve i, 

hvorfor det ikke umiddelbart er muligt, at planlægge prøven tidligere på GF2 

forløbet. 

Charlotte Vagner Christensen foreslår, at skolen udarbejder et projekt, hvor GF2 

eleverne går til prøve tidligere og den sidste uge på GF2 bruges på at gøre 

eleverne klar til hovedforløb og til at gå i praktik. 

 

Mette Lindelof problematiserer, at GF2 forløbene skal tilrettes de få GF2 elever, 

som ikke består. 

 

Majbritt Vangslev undersøger, hvilke muligheder, der er for at lave alternativ 

undervisning i den sidste uge af GF2. 

 

https://sosu.info.zbc.dk/sites/default/files/2020-03/Skole%20og%20praktikopgaver%20SSA%20EUX%20august%2019%20-%2022%2008%202019.pdf
https://sosu.info.zbc.dk/sites/default/files/2020-03/Skole%20og%20praktikopgaver%20SSA%20EUX%20august%2019%20-%2022%2008%202019.pdf
https://sosu.info.zbc.dk/sites/default/files/2020-03/Skole%20og%20praktikopgaver%20SSA%20EUX%20august%2019%20-%2022%2008%202019.pdf


  
 

 

Referat, SOSU LUU møde 26 11 2020 

  Side 5 af 5 

 

 I regionens psykiatri er der lavet et læringslaboratorium i Roskilde, og der 

oprettes flere i de større byer i det kommende år. Det er kun tilbud til elever, 

studerende og ansatte i regionens psykiatri. 

LUU vil meget gerne introduceres til de forskellige fysiske muligheder; dette vil 

Anette Due Hartmann arbejde videre med. 

 

 I foråret 2021 har regionens psykiatri et overlap af sygeplejestuderende, så der 

vil være mange uddannelsessøgende i praktik i denne periode. 

 

 Elever, som har været udsat for Covid 19 smitte og skal testes, får 

praktikopgaver at arbejde med imens de afventer svar fra testen. 

 

 Der sat penge af, så kommunerne kan søge AUB puljer til projekter. Disse puljer 

har det endnu ikke været muligt at søge for kommunerne. 

Regionen har dog fået penge fra AUB og er i gang med indkøb og udvikling 

af praktikvejlederne. 

 

 Regionen er lige nu ikke klar over, om der kan modtages SSA elever på 

sygehusene i uge 2 og i uge 14, men de melder ud, når det er afklaret. 

 

 På sygehusene er læringscenteret/læringslaboratorierne nu udbredt fra Holbæk 

sygehus til de andre sygehuse, og det er aftalt, at Absalon kan booke sig ind 

(mod betaling). 
 

 

 

 


