
   

Referat SOSU LUU 
D. 2/2 2022 

Frokost kl. 12.00 

 
SOSU LUU: 

Mette Lindelof, Karen Rolsted, Katrine Harrekilde, Christi Hansen, Maibritt Gisli, 

Tine Jacobsen, Pia Påske, Jesper Svanberg, Kirsten Christiansen, Vibeke 

Zangenberg, Lars L. Stengaard, Annie B. Schytte, Katja Irmark, Lene Bylov, Tine 

Jacobsen 

Deltager virtuelt: Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Lisbeth Trebbien, 

 
Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal 
 
Fraværende: Jørn T. Nielsen, Bente Lyngbo, Lise J. Jepsen. 
 

Kl.  11.00 
 

1. Projekt ”Os i Branchen” OIB/ Glenny Hansen 
 

Resume: På sidste SOSU LUU fortalte Nina Jaszarowski Dahl og Rockwool fonden om 

projektet ”Os i Branchen”. ZBC har valgt at deltage i projektet med det primære formål at 
fastholde flere elever på uddannelsen, ved at de meget hurtigt bliver introduceret til faget og 
branchen. Via projektet vil SOSU eleven bliver introduceret til branchen tidlig på GF2 i løbet 

af GF2 gennem forskellige aktiviteter, forskning har vist, at vi på denne måde kan fastholde 
flere SOSU elever i uddannelse. 
 

Sagsbeskrivelse: Skolen uddannelsesdirektør Glenny Hansen vil gerne følge op på 
projektet – hvor er vi nu og hvad har vi af erfaringer fra pilotprojektet, samt gå i dialog med 
kommunerne om den videre implementering af projektet. 
 
Et overblik over hvad der forventes af Kommunerne i brugen af tid og ressourcer til 
projektet. 
 

Indstilling: Der indstilles til en dialog om den videre implementering af projektet ”Os i 
Branchen” samt hvad vi har af erfaringer fra pilotprojektet i Holbæk og Odsherred  
 

Referat og beslutning: Glenny gennemgik baggrunden for at deltage i projektet, som er 
ønsket om at mindske frafaldet både på GF 2 og på HF. Nyere forskning viser, at eleverne 
har mange drømme om en aktiv fremtid, men har manglende kendskab til det valgte fag, de 
er ikke afklarede i forhold til deres valg, og derfor får mange elever ”praksischok” når de 
komme ud i første praktik – derfor ønsket om, at de møder faget meget tidligt i skoleforløbet 
på GF 2.  
ZBC har nu konkrete erfaringer med projektet via samarbejde med Odsherred og Holbæk 
kommuner.  
 
Kommentar fra Odsherred: Pædagogisk er det det rigtige at gøre. Stillingsopslag bør være 



   

løbende i stedet for ansættelsesfrist. OIB kræver lidt ressourcer i planlægningen. 
Rockwoolfonden har tilrettet/ændret i det oprindelige projekt, så det nu bedre passer ind i en 
SOSU virkelighed. Online møderne/ livestream møerne kører rigtigt godt, og er ikke 
ressource tungt. Men det er vigtigt, at det kommer ind i driften og kan køre uden de store til 
rettelser.  
 
Løbende vil der stadig være ting i projektet der skal tilrettes – set ud fra vores virkelighed.  
 
Psykiatrien: Der kan der være udfordringer ift. at gruppen skal følges gentagne gange 
gennem livestream.  
Psykiatrien og somatikken ønsker fortsat at deltagelse i projektet, dog beder de os om at 
tage dette op med RKSS. 
 
Kommunerne rundt Køgeskolen indgår i projektet i en tilrettet model 
 
Der ønskes en konkret tidsplan med datoer og med tidspunkt på den enkelte dag – denne 
udarbejdes til næste møde. 
 
Tidsplanen for den videre implementering er skolerne i:  
Køge og Kalundborg - januar 2022 
Roskilde og Ringsted – august 2022 
Næstved og Slagelse – januar 2023 
 
Projektet køre frem til 2024.  
 
Der er et ønske om at OIB bliver et fast punkt på dagsorden, så der kan læres af 
erfaringerne. 
 
 

 
Kl. 11.30 

 
2. Trepartsaftale og ansættelse af GF2 elever på SOSU/ Glenny Hansen 

 

Resume:  

Med den nye trepartsaftale 2021 er der placeret et ansvar for skolen om, at sikre flere 
elever på GF2 får en uddannelsesaftale. Efter 15 uger på GF2 skal 60% af GF2 elever 
have en uddannelsesaftale og efter endt GF2 skal 80% ag GF2 eleverne have indgået en 
uddannelsesaftale. 
Samtidig er det besluttet at fjerne færdiggørelsestaxameteret fra alle grundforløb 2 og 
omfordele dem som en præmie til skoler hvor eleverne indgår uddannelsesaftaler med 
arbejdsgiveren under GF2. 
 

Sagsbeskrivelse:  
Hvordan kan skolen og kommunerne samarbejde omkring trepartsaftalen, så vi sammen 
når målene for indgået uddannelsesaftaler på GF2. 
 

Indstilling:  
Der indstilles til en dialog omkring ansættelse af SOSU GF2 elever, set ud fra 
trepartsaftalen samt få lavet nogle aftale om hvordan vi samarbejder omkring ansættelse 
af GF2 elever 
 



   

 

Referat og beslutning: Der er kommet ændringer i færdiggørelses taxameter svarende til 
vi som skole mister 4 millioner om året. Det betyder lige nu at skolen i 2022 kun får 
halvdelen af færdiggørelsestaxameteret og fra 2023 udgår det helt på GF 2.  
I stedet vil skolen modtage en præmier for hver elev der indgår en uddannelsesaften mens 
de går på GF 2. Det gælder både SSH og SSA.  
 
Elever der går på GF2 SSA som, ansættes før GF2 får skolen ingen 
færdiggørelsestaxameter for. Så der kan vi ikke ændre noget. 
 
Alle elever skal, inden for de første 14 dage på skolen, gennemgå et praktiksøgnings modul 
i undervisningen, hvor de får hjælp til at skrive en ansøgning. Vi/underviserne følger 
løbende op sammen med lærepladskonsulenter for at sikre at eleven for søgt praktikplads, 
så hurtigt som muligt.  
Efter 15 uger på GF2 skal 60% af elever have en underskrevet uddannelsesaftale og efter 
endt GF2 skal 80% have en uddannelsesaftale. 
 
Kommunerne oplyser at der ophæves en del aftaler på elever over 25 da de mangler 
kompetencer.  

 
Frokost kl. 12.00 

 
Kl. 12.30 
 

3. Trepartsaftale og ansættelse af GF2 elever på SOSU/ Gitte Fuglsang 
 

Resume:  

Administrationen har tidligere udarbejdet en samarbejdsaftale for 2021 med datoer om 
frister for både skole og ansættende myndighed. 
 

Sagsbeskrivelse:  
Der er brug for en samarbejdsaftale for 2022. Gitte Fuglsang kommer med forslag til 
samarbejdsaftale for 2022, så vi kan imødekomme de tidsfrister der er i forhold til 
ansættelse af GF2 elever på SOSU 
 

Indstilling:  
Der indstilles til af LUU drøfter forslaget til samarbejdsaftalen, så vi efterlever 
intensionerne til trepartsaftalen 
 

Referat og beslutning:  
Det henstilles til alle kommuner, om at der indgås aftaler med GF2 elever til HF senest i uge 
19 og gerne før uge 15.  Det gælder alle elever under 25 år samt SSH over 25.  
VI udarbejder en matrix over de forskellige optagelses måder vi har på SOSU, med frister 
og lignende. 
Heidi Øhlers udarbejder et udkast. 
 
Skemaet med datoer for 2022 for ansættelse af GF2 SSA elever over 25 udgår, da det 
vurderes at det ikke bruges. Det evalueres til sommer 2022, om det evt. skal genindføres.  
 
Administrationen optager alle GF2 SSA over 25 år elever helt frem til opstart. Dog skal 
eleven være tilmeldt en RKV-A og have gennemført denne inden opstart. 
Alle ansøgninger bliver behandlet løbende hver uge, så vi kan få eleven igennem 



   

systemet så hurtig som muligt. 
 
 

 
 
Kl. 13.00 

4. Hvad er der af støtte muligheder for de udfordret elever på ZBC/ Lone 
Rasmussen og Majbritt Vangslev  

 

Resume: der findes forskellige støttemulighed til at fastholde SOSU elever i uddannelse. 
 

Sagsbeskrivelse: Der er brug for en information om de støttefunktioner vi som skole kan 
tilbyde de elever der udfordret både på dansk kundskaber og andre udfordringer. 
Samt hvordan samarbejder vi omkring den udfordret elev og de støtte funktioner der 
findes på ZBC. 
 
Susanne Marstal og Majbritt Vangslev kommer med et udkast til en oversigt over de 
forskellige tilbud vi har, samt hvem kommunen eller andre kan kontakte ved behov. 
Bilag 1 
 

Indstilling: Der indstilles til en drøftelse af oversigten og mulighederne. 
  
 

Referat og beslutning: Som udgangspunkt er det et fint dokument, men der skal arbejdes 
videre med det: det skal beskrives, hvad vores fælles indsatser er mellem skole og praktik – 
vores netværksmøder skal indskrives – hvilken støtte der er til hhv. eleven og praktikstedet 
– er der mulighed for FVU i matematik? Er der møder mellem ansvarlige vejledere og 
undervisere? -  
Arbejdsgruppe består af:  Katrine Harrekilde, Mette L, Karen R og Anette H. sammen med 
Majbritt og Lone Rasmussen. Der indkaldes til møde omkring uge 9. Punktet sættes på 
næste møde.  
 

 
Kl. 13.30  
 

5. Lokale møde mellem undervisere og ansvarlige vejleder/ Susanne Marstal og 
Majbritt Vangslev 

 

Resume: Med fokus på et tætter samarbejde med skole og praktik.  
 

Sagsbeskrivelse: Er der et ønske om at genoptage møder mellem ansvarlige vejleder og 
underviserne på skolen, hvor der drøftes den fælles praksis. 
 
 

Indstilling: Der indstilles til at vi forsøger at genoptage møderne, når Corona tillader 
dette. 
 

Referat og beslutning:  
Regionen ønsker ikke at deltage i denne konstellation, grundet ressourcemangel – de 
samarbejder jo med flere forskellige skoler. Psykiatrien og Somatikken ønsker møder med 
lærepladskonsulenterne i stedet. Hvilket er iværksat allerede. 
 



   

Årlige møder mellem undervisere og ansvarlig vejledere planlægges lokalt i netværket 
mellem skolen og kommunerne. Ved førstkommende møde planlægges dagen til afholdelse 
juni eller august/september måned.  
 
Der kom et forslag om, at temadag evt. kunne foregå virtuelt. F.eks. en psykiatri temadag.  

 
Kl. 13.50 
 

6. Brev fra FEVU: vedrørende en opfordring til at igangsætte arbejdet med 

fremtidssikring af kapaciteten for praktik 2 (psykiatri) i social- og 

sundhedsassistentuddannelsen/  
 

 

Resume: Parterne adresserede behovet om at øge lærepladskapaciteten i den 

5-årige lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og 

social- og sundhedsassistent fra 14. juni 2021 

 
 

Sagsbeskrivelse: LUU har modtaget et breve fra FEVU, hvor de skriver:  med et 

forventede øget optag og en ambition om, at flere elever gennemfører 

uddannelsen, er det en bunden opgave at øge lærepladskapaciteten på social- 

og sundhedsassistentuddannelsen. Der er allerede i dag 

flaskehalsproblematikker ift. lærepladskapacitet på praktik 2 (psykiatri). Som 

FEVU beder LUU om at se på - se vedhæftede bilag. 

 

Se bilag 

 

Indstilling: Der indstille til en drøftelse af muligheder for at løse den flaskehals der 
kommer i forbindelse med praktik 2. 
 

Referat og beslutning:  
Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være en kommunal udfordring men der er en 
regional udfordring, da der er for mange elever af gangen (pt et overlap på 8 elever), hvilket 
giver dårlige vilkår for eleverne i psykiatrien.  
PT er der ikke ansat elever ud over dimensioneringen.  
 
Der er brug for en kortlægning af, hvad vi har af psykiatripladser både i kommunerne og 
regionen. 
Det skal fremgå hvad der er socialpsykiatri, behandlingspsykiatri og hvad der er demens 
pladser.  
Kortlægning for den enkelte kommune og fra Region Sjælland skal sendes til Lone 
Rasmussen, senest d. 1. marts.  
Herefter vil en oversigt over alle praktikpladser (både regionale og kommunale) blive 
fremlagt i rammeplansgruppen som vil bruge denne viden i arbejdet med nye 
forløbsoversigter. Regionen skal levere 2/3 af praktikpladserne og kommunerne skal levere 
1/3 af pladserne. 
 
 
 



   

 
 
Kl. 14.20 

7. Skole/praktikopgaver til somatikken/ Heidi Lemb og underviserne på skolen 
 

Resume: Der er udviklet skole/praktik opgaver som eleverne arbejder med i praktikken og 
efterfølgende på skolen 
 

Sagsbeskrivelse: Eleverne har fået noget med fra skolen omkring ”den kompetente 
assistent” og somatikken snakker ud fra skyggemetoden omkring den indlagte og 
udskrevne patient samt det tematiseret forløb. 
 
Der er behov for en drøftelse af dette. 
 
Eleverne fortæller også, at der aldrig er nogen på skolen, der følger op på deres 
skole/praktikopgaver, så mange har slet ikke lavet dem i løbet af praktikkerne! 
 

Indstilling: Der indstilles til en dialog omkring skole/praktikopgaverne og hvordan vi følger 
op på skole /praktikopgaverne på skolen 
 

Referat og beslutning:  
Det skal være tydeligere for eleverne at der ikke blive fulgt op på den enkeltes 
praktikopgave, men at det er opsamling i plenum – det betyder at den enkelte elevs opgave 
ikke bliver rettede. Dette er også skrevet ind i den nye 2020 udgave.  
 
Vi bliver enige om, at vi fortsætter med det vi har, men der skal ses grundigt på, hvordan 
praktikopgaven skal være, når ny bekendtgørelse kommer og LUP mv. skal revideres.  
Lad os spørge nogle elever om, hvad de ønsker skole-praktikopgaven skal indeholde. Der 
skal nedsættes en arbejdsgruppe til at se på den nye bekendtgørelse hurtigst muligt, Ditte 
vender tilbage når vi ved mere. 
 
 
 

 
 
 
 
Kl 15.10 

Korte, gensidige orienteringer 
Orientering om at Næstved skolen har vundet RM og de 2 SSA elever går videre til DM i Skills 
som ligger fra d. 28/- 30/4 2022 i Høng. RM blev hold på SOSU skolen i Holbæk. 
 
Fra uge 8 overtager administrationen de skæve forløb – de elever som kommer tilbage fra 
barsel, de elever der overgår fra SSA uddannelsen til SSH uddannelsen. Så det er ikke 
længere lærepladskonsulenterne, som varetager denne opgave, men studiesekretæren.   
 
Der kommer ny bekendtgørelse på SOSU i løbet af april – vi skal derefter sætte en ny LUP 
proces i gang - på GF2 SOSU SSH/SSA og på hovedforløb SSH og SSA. 
 
Årsmødet på ZBC er flyttet til d. 20.september 2022. 
 
Vær obs. på, at elever ikke må starte på hovedforløb, hvis GF 2 ikke er bestået.  
 



   

Vær obs. på, at praktikpladsen.dk - nu hedder det lærepladsen.dk  
 
Hvis kommunerne ikke kan registrere uddannelsesaftaler på lærepladsen.dk, så skal der 
rettes henvendelse til STIL på tlf.29 46 54 39 (Tommy Ravn Jensen) – Gitte Fuglesang vil på 
næste LUU møde, have dette på dagsorden. I er altid velkommen til at kontakte Gitte ved 
spørgsmål her til. 

 
 

 
 


