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Forretningsorden for det lokale 

uddannelsesudvalg på SOSU ZBC. 
 

 

§ 1  

Det lokale uddannelsesudvalg (herefter benævnt LUU) på SOSU ZBC er nedsat i henhold 

til Erhvervsuddannelsesloven, LBK nr 1395 af 28/09/2020, § 40. 

 

 

§ 2  

LUU på SOSU ZBC omfatter både EUD uddannelserne og efter-

videreuddannelsesområdet, jf. trepartsaftalen, indgået oktober 2017, aftale 54. 

LUU består af 2 udvalg, ét for Social og sundheds området (SOSU LUU), ét for det 

pædagogiske område (PA LUU) 1 

 

 

§ 3  

LUU har følgende opgaver: 

 

1. LUU skal i samarbejde med skolen, SOSU ZBC, medvirke til kvalitetssikring af 

uddannelserne (gælder både grundforløb samt hovedforløb), jf. vejledning for LUU fra 

FEVU. 

 

2. LUU og skolen, SOSU ZBC, planlægger i samarbejde opstart af hold til grundforløb 2 

og til hovedforløbene.  

 

3. LUU og skolen, SOSU ZBC, samarbejder om rekruttering af elever til grundforløb 2 

samt hovedforløb, herunder kvalificering af grundforløbene. 

  

4. LUU skal arbejde for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i 

praktikvirksomhederne (LBK nr 1395 af 28/09/2020 § 42, stk. 1)  

 

5. LUU skal virke for tilvejebringelse af praktikpladser (LBK nr 1395 af 28/09/2020 § 38 

stk. 7 nr. 2) 

  

6. LUU skal virke for at fremme procedurer og processer, der reducerer tvistigheder 

imellem elev og arbejdsgiver, og dermed behovet for fremsendelse af sager til FEVU.  

 

7. Skolen, SOSU ZBC, skal i samarbejde med LUU fastlægge undervisningens nærmere 

indhold inden for reglerne for de enkelte uddannelser, og følge behovet for fornyelse og 

stille forslag herom (LBK nr 1395 af 28/09/2020 § 39)  

 

8. LUU rådgiver skolen, SOSU ZBC, i spørgsmål vedr. de uddannelser, udvalgets 

virksomhed omfatter, og virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale 

arbejdsmarked (LBK nr 1395 af 28/09/2020 § 41)  

 

9. Skolens, SOSU ZBC´s, afgørelser om valgfag af lokal betydning træffes efter indstilling 

fra LUU (LBK nr 1395 af 28/09/2020 § 41 stk. 2)  

 

                                                 
1 Når udmøntningen af trepartsaftalen er på plads, tilføjes GF2 eventuelt. 
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10. Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen, SOSU ZBC, i samarbejde med LUU 

(BEK nr. 4 af 03/01/2018 § 45)  

 

11. Det påhviler skolen, SOSU ZBC, i samarbejde med LUU at følge behovet for fornyelse 

af undervisningsplanen og foretage fornøden revision. (BEK nr 1619 af 27/12/2019 § 52 

stk. 2)  

 

12. Skolen, SOSU ZBC, skal foretage praktikpladsopsøgende arbejde i samarbejde med 

det faglige udvalg (FEVU), LUU, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre 

relevante samarbejdspartnere. Skolen kan aftale en arbejdsdeling med 

samarbejdsparterne (BEK nr 1619 af 27/12/2019 § 57, stk. 1)  

 

13. LUU er herudover forpligtiget til at afgive udtalelser til PASS og til skolens bestyrelse i 

alle sager som forelægges det, og kan selvstændigt tage initiativ til at bringe sager op for 

skolens bestyrelse og FEVU.  

 

14.  LUU samarbejder med skolen omkring udvikling af relevante efter- og 

videreuddannelsestilbud på baggrund af udviklingen og af behov på arbejdsmarkedet. 

 

15. Det faglige udvalg kan udlægge opgaver til LUU, hvor dette findes hensigtsmæssigt. 

(LBK nr 1395 af 28/09/2020 § 41 stk. 3)  

 

 

§ 4  

Sammensætningen af LUU: 

 

Det lokale uddannelsesudvalg skal sammensættes paritetisk, sådan at arbejdsgivere og 

arbejdstagere er ligeligt repræsenteret (LBK nr 1395 af 28/09/2020 § 40 stk. 2). 

Repræsentanterne i udvalget udpeges af de organisationer, der har sæde i FEVU (for 

erhvervsuddannelserne). Derudover tilforordnes 3 medlemmer til hhv. PA LUU og SOSU 

LUU med tilknytning til efter- og videreuddannelsesområdet (arbejdsmarkedsuddannelser 

m.m).    

 

1. Udpegning til LUU sker for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode, 

dog således, at det nye LUU tiltræder pr. 1. maj i året efter at der har været afholdt valg 

til kommunalbestyrelser og Regionsråd.  

 

2. Arbejdsgiverrepræsentanterne udpeges fra hhv. det kommunale og det regionale 

område.  

Arbejdsgiverrepræsentanterne forventes at have ledelsesopgaver med tæt kontakt til 

ungdommens uddannelsesvejledning, beskæftigelsesområdet eller uddannelsernes 

aftageområde, dvs. fra børn/unge, omsorgsinstitutioner, ældrepleje, sundhed.  

 

 2.1 Region Sjælland udpeger medlemmer til hvert udvalg, fordelt således:  

 

 PA LUU: 1 fra socialpædagogisk tilbud til børn og unge, og 1 fra 

socialpædagogisk tilbud til voksne.  

 SOSU LUU: 1 fra psykiatrien og 2 fra somatisk sygehus.  

 

2.2 Kommunerne i skolens dækningsområde forventes at udpege til sammen 5 

medlemmer til hvert af de to udvalg. For at sikre geografisk spredning opdeles de 

15 kommuner i koordineringsgrupper à 3.  
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Skolen vil bede den ene af kommunerne være den koordinerende i forbindelse med 

udpegningen. Koordineringsopgaven vil gå på omgang fra udpegningsgang til 

udpegningsgang. 

 

Koordineringsgrupperne er følgende:  

 Odsherred – Kalundborg – Holbæk, med Odsherred som koordinator i 2022.  

 Lejre - Roskilde – Greve, med Lejre som koordinator i 2022.  

 Solrød – Køge – Stevns, med Solrød i som koordinator i 2022.  

 Slagelse – Sorø – Ringsted, med Slagelse som koordinator i 2022.  

 Næstved – Faxe – Vordingborg, med Næstved som koordinator i 2022.  

De fem repræsentanter fra kommunerne i hvert LUU (PA LUU og SOSU LUU) udpeger de 

to, der skal tilforordnes fra efter- og videreuddannelsesområdet, og repræsentanterne fra 

regionen i hvert LUU udpeger en, der skal tilforordnes fra efter- og 

videreuddannelsesområdet. 

 

3. Arbejdstagerrepræsentanterne, 7 til PA LUU og 8 til SOSU LUU udpeges af de 3 

organisationer der organiserer de færdiguddannede: FOA (Fag og Arbejde), 3F (Fagligt 

Fælles Forbund) og SL (Socialpædagogernes Landsforbund).  

 

Arbejdstagerrepræsentanterne forventes at kunne matche arbejdsgiverrepræsentanterne. 

Dvs. at de som udgangspunkt udpeges på afdelingsniveau 

 

3.1 Koordinering af udpegningen blandt FOA’s afdelinger i skolens dækningsområde 

sker som følger:  

 

 FOA Sydsjælland koordinerer udpegning af 5 medlemmer til PA LUU.  

 FOA Vestsjælland koordinerer udpegning af 8 medlemmer til SOSU LUU.  

3.2 3Fs udpegning af 1 medlem til PA LUU, dette koordineres af 3F Regionskontor 

Næstved. 

 

3.3 FOA Sydsjælland og 3F Regionskontor Næstved udpeger i fællesskab den 

syvende arbejdstagerrepræsentant til PA LUU. 

 

Der kan udpeges én navngiven repræsentant som suppleant for hver 

kommunerepræsentant og en for regionens repræsentanter fra det somatiske område og 

en for regionens repræsentant på psykiatriområdet.  

 

FOA kan udpege én navngiven suppleant til SOSU LUU og FOA og 3F kan hver udpege én 

navngiven suppleant til PA LUU. 

Ved forfald er man ansvarlig for at suppleanten deltager på et oplyst grundlag. 

 

 

4. PA LUU tilforordnes tre undervisere og SOSU LUU tilforordnes fire undervisere. Der 

udpeges en navngiven suppleant for underviserne. Derudover inviteres elevråd til dialog 

om elevtilfredshedsundesøgelse ved LUU mødet i 1. kvatal.   

Skolen tilrettelægger selv udpegningen.  

 

5. Skolens ledelse er sekretær for udvalgene.  

 

6. Udvalgene kan selv vælge, om de vil tilforordne yderligere medlemmer eller invitere 

gæster ad hoc til behandling af bestemte spørgsmål.  
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§ 5  

LUU’s arbejde.  

 

1. LUU vælger formand og næstformand blandt partsrepræsentanterne.  

 

2. Mødekalender og aftales for et år ad gangen. 

 

3. Sekretariatet udarbejder dagsorden i samarbejde med formandskabet. Ethvert medlem 

kan senest 14 dage før et møde foreslå et punkt optaget på dagsordenen. Forslaget 

indsendes til formandskabet og til sekretariatet (praktik- og uddannelseskonsulenten).  

 

4. Dagsorden med fornødne bilag udsendes på mail en uge før mødet. Referat udsendes 

normalt senest en uge efter mødets afholdelse. Medlemmerne har 8 dages frist til at give 

kommentarer til referatet. Indkomne kommentarer tilføjes og et nyt referat udsendes. 

Hvis der ikke er indkommet kommentarer inden for fristen, anses referatet for godkendt.  

 

5. For at sikre at LUU når omkring relevante temaer, arbejder LUU ud fra et aftalt årshjul. 

Årshjulet aftales i 2022 ved det første LUU møde efter udpegning til LUU.  

I de år, hvor der ikke er udpegning til LUU aftales årshjulet ved årets sidste LUU møde. 

 

 

§ 6 

Nærværende forretningsorden evalueres efter 4 år, eller hvis den findes uhensigtsmæssig 

i forhold til udvalgets arbejde og gældende lovgivning. Formandskabet tager stilling til en 

evt. evaluering. 

 

 

 

Samarbejde med bestyrelsen 

Alle LUU på ZBC inviteres min. en gang årligt til et dialogforum med skolens bestyrelse. 

Dette for at koble bestyrelsen tættere på de enkelte uddannelser og de lokale 

erhvervsaktører på hver uddannelse. Her giver bestyrelse og LUU hinanden indput og 

afklarer relevante emner og spørgsmål. 

Advisory boards/support grupper 

Indenfor alle uddannelser og uddannelsesområder kan uddannelsesdirektøren efter behov 

etablere særskilte advisory boards og/eller support grupper, hvis dette skønnes at 

forstærke uddannelsen.  

Advisory boards/Support grupper skal have særskilte funktioner og opgaver som 

defineres ad hoc. Disse skal ikke gå ind over LUU’s opgaver og beføjelser, men kan evt. 

indstille til dialog i LUU. 

 

 


