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Referat 
FÆLLES LUU møde 17. juni, 2021 kl. 11.00 

 
Frokost kl 12.00 

 
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, 
Lise J. Jepsen, Anja Trystrup Board. 
 
PA LUU: Tilstede 
Ulla Mikkelsen, Camilla B. Svendsen, Fibi Sabrine Mogensen, Åse Høybye, Helle 
Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Ea H. Kristensen, Randi M. Christiansen, Inger Pedersen, 
Dorthe Isager, Camilla Mogensen. 
 
 
Tilforordnet Uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  
 
Tilforordnet Uddannelseschef: Susanne Marstal. 
 
Tilforordnet videreuddannelsesområdeleder: Tanja Ferslev 
 
Referent: Heidi Øhlers. 
 
Kl 11.30 – 12.00 
1. Information om hvordan vi fra skolens side arbejder på rekruttering / 
Marianne Andersen  

 
Resume 
 

Bilag:  
 

 
Sagsbeskrivelse 
Marianne fra kommunikationsafdelingen kommer og fortæller om arbejdet med 
rekruttering fra folkeskolen og uddannelsesmesser m.m.  
 

 
Indstilling 
 

 
Referat og beslutning 
 
Marianne fortalte hvordan kommunikation og event afdelingen kommer ud i 
folkeskoler og på messer/festivaler og hvordan de via forskellige greb arbejder 
med målgrupperne og interessenter omkring G1 og G2.  
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Selvom verden er meget digital, har kommunikation og event også valgt at gå 
analogt til værks. Det betyder, at de via relationer og fx brætspil skaber 
interaktion med målgrupperne og taler om uddannelsesmuligheder og valg.   
 
Der blev lagt brochurer og foldere ved LUU mødet. 
   
LUU ønsker et større samarbejde mellem ZBC og kommunerne i forbindelse 
med rekrutteringsarbejdet. 
 
Som ønske på LUU mødet kommer her Mariannes kontaktoplysninger 
mman@zbc.dk tlf. 41334810 samt en direkte opfordring til at henvende sig til 
Marianne, hvis man har gode ideer eller ønsker at tage en dialog omkring 
rekrutteringsarbejdet 
 

 
 

 
 
 
 
 
Kl. 12.30 – 12.45 
2. Orientering fra kursusafdelingen / Tanja Ferslev 

 
Resume 
Punktet er fast på fælles LUU  

Bilag:  
PP præsentation 

 
Sagsbeskrivelse 
 

 
Indstilling 
På næste møde laver Tanja Ferslev og Heidi Lemb et oplæg om et fælles projekt 
der lige er afsluttet. 
 

 
Referat og beslutning 
 
Der er nu overvægt af fremøde kurser. Det er dog stadig blended og online 
undervisning. 
 
Klar til SOSU foråret 2021 
Den første hybrid undervisning var i april 2021 i Slagelse. 
Der er etableret hybrid lokale i Roskilde og Næstved. 
 
Indsatser på det pædagogiske område for ledige i efteråret. 
Bliv klar til arbejdet som omsorgsmedhjælper 

mailto:mman@zbc.dk
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Bliv klar til arbejdet som værkstedsassistent 
Bliv klar til børneområdet – kan give merit på PA 
 
Bliv klar til børneområdet er en ny pakke fra efteråret 2021. 
 
Der er blevet kørt kompetenceforløb til undervisere på FGU.  
 
Kursusafdeling har kørt et kursus for Sorø kommune i samarbejde med FOA. 
Dette forløb er gået rigtig godt, er meldingen både fra FOA og ZBC. 
 
Tillidsrepræsentanten i Sorø kommune havde søgt kompetencefonden om midler. 
Mange af kursisterne har fået arbejde efterfølgende.  
Kursusafdelingen vil nu tage ud og fortælle om det i andre kommuner.  
 
www.voksenuddannelse.dk afløste den 15. juni efteruddannelse.dk 
 
KUF betyder – kompetence udviklingsforløb 
 
Link til kurser på velfærdsområdet:   
https://kurser.zbc.dk/hovedgruppe/sosu-og-paedagogik/ 
https://kurser.zbc.dk/online-kurser-sosu-and-paedagogik/ 
https://www.facebook.com/groups/527561314771170 
 
 
Flere kommuner anvender ikke AMU til kompetenceudvikling f.eks. pga. 
diplomniveau. Praksis i nogle kommuner er, at de søger projektmidler og der 
igennem har økonomi til at ansætte en specialuddannet konsulent til 
undervisning af hele personalegruppen over f.eks. 1½ år.   
 
 

 
 
 
 
 
Kl. 12.45 – 12.50 
3. Registrering på forløbsoversigten - fredag efter Kristi himmelfartsdag 
/Majbritt Vangslev 

 
Resume 
Det blev besluttet der skal stå 
studiedag på forløbsoversigten 

Bilag:  

 
Sagsbeskrivelse 
Der er elever der giver udtryk for de bliver trukket i løn denne dag. 
Kan vi på alle forløbsoversigter skrive studiedag. 

http://www.voksenuddannelse.dk/
https://kurser.zbc.dk/hovedgruppe/sosu-og-paedagogik/
https://kurser.zbc.dk/hovedgruppe/sosu-og-paedagogik/
https://kurser.zbc.dk/online-kurser-sosu-and-paedagogik/
https://www.facebook.com/groups/527561314771170
https://www.facebook.com/groups/527561314771170
https://www.facebook.com/groups/527561314771170
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Indstilling 
LUU besluttede der skal stå selvstudiedag på alle forløb.     

 
Referat og beslutning 
 
Det blev drøftet og besluttet at der skal stå selvstudiedag på alle forløb, så der 
ikke er nogen der er i tvivl om, at denne dag en skoledag. Eleverne skal ikke 
trækkes i løn. 

    
 
Korte gensidige orienteringer 
 
Orienteringspunkt fra mødet med FEVU om rekruttering / formandskabet.  
 
Inviteret var formænd og næstformænd fra LUU på de forskellige skoler i DK. 
FEVU inviterer til møderne hvert år. I år var det online pga. corona. 
Mødet i år omhandlede fastholdelse og rekruttering samt elever med sproglige 
udfordringer.   
 
Orientering omkring fremtidig møde afholdelse. Hvad har vi lært af corona – hvad kan 
vi tage med videre. Skal nogle møder være online og andre med fysisk fremmøde. 
 
Det vil være punkt til næste LUU møde. 
   
 
 


