Referat
SOSU LUU møde 17. juni, 2021 kl. 9.00

SOSU LUU: tilstede
Mette Lindelof, Jørn T. Nielsen, Charlotte Vagner Christensen, Katrine Harrekilde,
Christi Hansen, Bente Lyngbo, Heidi Lemb, Anette Due Hartmann, Pia Påske, Jesper
Svanberg, Kirsten Christiansen, Vibeke Zangenberg, Annie B. Schytte, Lene Bylov,
Anja Trustrup Board.
Gæster: Annette Farnov, Jeanette Ellehauge Jacobsen, Gitte Fuglsang, Ditte Grostøl,
Lone Rasmussen.
Tilforordnet Uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.
Tilforordnet Uddannelseschef: Susanne Marstal.
Referent: Heidi Øhlers.
Kl. 9.00 – 9.15
1. Fravær på GF2 for elever der er ansat. / Majbritt Vangslev og Susanne
Marstal
Resume

Bilag:

Sagsbeskrivelse
Opmærksomhed på der er elever der er ansat og elever der ikke er
ansat. Hvordan sikre vi at arbejdsgiver orienteres ved fravær og
indkaldelse til fraværssamtale.

Indstilling
Punkt til næste LUU møde – fravær/samtaler på GF2
Referat og beslutning
Der var en drøftelse om hvordan fravær på GF2 elever med en uddannelsesaftale
er/skal være.
Uddannelsesadministrationen trækker fraværslister hver mandag. Kontaktlærer
afklarer hvilke elever der skal til samtale. Kontaktlæreren kan se på
niveauoversigten hvilke GF2 elever der har uddannelsesaftale fra GF2.
Første samtale er ved 35 lektioner jf. SOSU ZBC fraværsproceduren.
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Det blev besluttet at drøfte fraværsproceduren i forhold til GF2 elever med
ansættelse i en kommune på næste LUU møde.

Kl. 9.15 – 9.40
2. Samarbejde omkring ansættelse af SSA elever over 25 år på samlet GF2
og SSA uddannelsen – august optaget / Annette Farnov og Mette Lindelof
Resume

Bilag:

Sagsbeskrivelse
Kommunerne har udvalgt og sendt information til ZBC vedr. kommende
elever (august 21).
Indstilling
ZBC kan ikke nå at indkalde flere elever til RKV samtale før sommerferien (uge 27)
Referat og beslutning
Kommunerne stillingsopslag til samlet GF2 og SSA uddannelse for elever over 25
år med uddannelsesstart august 2021 har været aktive lang tid inden
procedurepapiret blev offentliggjort. Kommunerne har derfor gennemført
samtaler og ansat et antal elever til samlet GF2 og SSA uddannelse. ZBC er
orienteret om disse ansættelser.
Kommunerne ønsker information om hvor mange elever, de kan forvente at
skulle vurderer i forhold til ansættelse på GF2 til august ud over de elever som
allerede er tilbudt ansættelse – dvs. hvor mange ansøgere til GF2 rettet imod
SSA uddannelsen har fået eller når at få en RKV + RKV-A (jævnfør tre
partsaftalens procedureskriv) og et uddannelsesbrev fra ZBC?
ZBC oplyser, at proceduren først træder i kraft d. 1/7 2021. Derfor gennemfører
de endnu ikke den udvidede RKV (RKV+RKV-A). Da optagevejlederne har
sommerferie fra uge 27 er der kun tre dage til at gennemføre RKV-A.
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Derfor er ZBC konklusionen, at de til august optaget ikke kan nå at vurderer
ansøgere til GF2 og SSA uddannelsen i forhold til den udvidede RKV-A og
uddannelsesbrev.
Derfor får kommunerne ikke ansøgere over 25 år med et
uddannelsesbrev til samlet GF2 og SSA uddannelsen til august 2021
optaget.

Kl. 9.40 – 10.00
3. Fremtidige samarbejde vedr. trepartsaftale/procedurepapir.
Resume

Bilag:
Bilag fra Gitte Fuglsang
Bilag fra Annette Farnov
Bilag fra Majbritt Vangslev

Sagsbeskrivelse
Orientering omkring RKV delen / Annette Farnov
Orientering omkring optagelsesbrev / Gitte Fuglsang
Orientering omkring særlig støttebehov på skolen / Majbritt Vangslev

Indstilling
Der skal laves årshjul
Der skal stå i RKV-A om ansøger er kvalificeret/egnet til SSA elle SSH
Referat og beslutning
Ansøgere over 25 år som har søgt på optagelse.dk og ikke har en RKV, vil
modtage et brev om at der er reserveret en plads hvis 02 kravet er opfyldt.
Ansøger indkaldes til en RKV-A som består af en EUD-screening, RKV og
individuel samtale. Derefter sendes brev om ansøger er optaget på grundforløb
2.
Efter LUU mødet vil administrationen arbejde videre med diverse dokumenter
vedr. blandt andet frister ud fra fælles beslutninger i LUU.
De deltagere, der ønsker en uddannelsesaftale på SSA GF2, anbefaler vi,
tilmelder sig en RKV-A før EUV. Således, at denne danner grundlag for vejledning
til uddannelsen.
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En person indkaldes til en RKV-A til 2 dage, som på nuværende til almindelig
RKV. En udvidet RKV-A indeholder RKV og EUD-screening, og en større del af
afklaringen er individuel vejledning.
EUD screeningen viser også de kognitive kompetencer, den enkelte person
besidder. Det kan være:
At kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere en opgave
Arbejdshukommelse
At kunne lytte til kollektive informationer
Generelle refleksionskundskaber
Den individuelle vejledning på en RKV-A vurderes at tage 150% længere tid end
en RKV i dag.
En RKV-A bestemmer ikke, om en deltager skal optages på SSA. Oplysninger fra
en RKV-A må ikke videregives til kommende arbejdsgivere, dette pga. GDPR
reglerne.
Der var på mødet uenighed om ZBC ansvar i forbindelse med RKV og
uddannelsesbrev til elever over 25 år som ansøger om optagelse på GF2 rettet
imod SSA uddannelsen. Derfor kontaktede Majbritt Vangslev Danske SOSU
skolen under mødet. Herefter er der enighed om at procedurepapiret i forhold til
RKV betyder:
De elever, som på baggrund af skolens RKV (RKV+RKV-A) vurderes til
umiddelbart at kunne gennemføre SSA uddannelsen, skal skolen give et
uddannelsesbrev. Disse elever kan søge en uddannelsesplads i deres
bopælskommune med henblik på at indgå en uddannelsesaftale fra Grundforløb
2. Kommunen er som udgangspunkt forpligtiget til at ansætte disse elever.
ZBC vil fremover notere tydeligt på profilskemaerne hvilke elever ZBC
vurderer ”egnet” til ansættelse på GF2 og SSA uddannelsen
(uddannelsesbrev).
Kommunerne skal i stillingsopslagene stille som krav at eleverne vedhæfter
profilskemaer. Kommunerne kan bede eleverne vedhæfte RKV vurderingen
(RKV+RKV A).
Støtte til eleverne i forbindelse med trepartsaftalen.
FVU undervisning skal ligge efter endt undervisning. Der er FVU undervisning i
Roskilde, Køge, Slagelse, Holbæk og Næstved.
Der vil være mulighed for undervisning Ringsted og Kalundborg efter behov.
Der vil også være Socialpædagogisk støtte - SPS
Hver torsdag fra kl 14.00- 15.30 vil der være støtte til dansk, farmakologi og
naturfagsopgaver. Og tid til kontaktlærer samtale.
Der kan også være mulighed for samtale med vores fastholdelsesvejledere samt
psykologhjælp. Og fra 1. august 2021 vil der være mulighed for samtale med
vores praktikvejledere.
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Kl. 10.00 – 10.50
4. Samarbejde imellem kommuner og skole vedr. procedurepapir – tidsplan
/ Majbritt Vangslev.
Resume

Bilag:

Sagsbeskrivelse
Ud fra procedurepapir og fremlagte skal vi have lavet en plan for resten
af 2021 frem til sommeren 2022.
Medbring kalender.
Indstilling
Der skal laves en tidsplan
Referat og beslutning

Skolen udarbejder en procedureplan for optagelse af GF2 SSA elever.
Annette Farnov udarbejder en procedureplanen som indeholder plan for RKV
samt tidsplan for optag til GF2 i 2021 sammen med Gitte Fuglesang.
Uddannelsesplanen for den kommende GF2 SSA elev sendes senest 10 uger
før hold opstart til eleven – derefter kan eleven søge en læreplads i
kommunen.
Kommunerne skal have ansøgningerne fra ansøgere til samlet GF2
og SSA uddannelse senest 8 uger før uddannelsesstart.
Uddannelsesplanen for den kommende GF2 SSA elev sendes fra skolen til
eleverne så de har mulighed for at overholde denne tidsfrist.
Den endelige procedure og tidsplan fremlægges på næste LUU
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