Referat Fælles LUU
D. 25/10 2021 kl.10.45
Frokost 12.00
SOSU LUU:
Mette Lindelof, Jørn T. Nielsen, Katrine Harrekilde, Christi Hansen, Bente Lyngbo, Heidi Lemb,
Lisbeth Trebbien, Anette Due Hartmann, Maibritt Gisli, Pia Påske, Jesper Svanberg, Katja Irmark,
Lene Bylov, Lone Rasmussen, Anja Broad, Jesper Borresen-Hansen
Fraværende: Karen Rolsted, Lars Mortensen, Kirsten Christiansen, Vibeke Zangenberg, Lars L.
Stengaard, Annie B. Schytte, Lise J.Jepsen.
Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.
Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal.
Tilforordnet og referent: Susanne Marstal
PA LUU:

Camilla B. Svendsen, Fibi Sabrine Mogensen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Dorthe Mikkelsen, Maibritt Gisli,
Randi M. Christiansen, Inger Pedersen, Dorthe Isager, Ulla Mikkelsen, Tine Kornval Jacobsen
Fraværende: Ea Kristensen, Camilla Mogensen, Michael D. Jensen, Niels Udby Sørensen, Anette Damgaard
Tilforordnet for efter- videreuddannelsesområdet, ZBC: Tanja Ferslev.
Tilforordnet for efter- videreuddannelsesområdet, arbejdsgiverne: Anette Damgaard
Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.
Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. Tilforordnet og referent: Susanne Marstal
Kl. 10.45
1. Orientering fra kursusafdelingen/ Tanja Ferslev

Resume

Status på kursus og efteruddannelse
Sagsbeskrivelse:
Kort orientering om videre- og efteruddannelse.
Indstilling:
Der indstilles til at orientering tages til efterretning
Referat og beslutning
Tanja gennemgik, hvor kursus afdelingen er pt. og PP vedhæftes.

Kl. 11.15
2. Introduktion til ”Os i Branchen”/ ved konsulent Nina Jaszarowski Dahl

Resume
Flere unge skal gennemføre den erhvervsuddannelse, de er begyndt på. Derfor har ROCKWOOL
Fondens Interventionsenhed og erhvervsskolen skabt en indsats, der bygger bro mellem
skolebænken og det arbejdsmarked, der venter eleverne efter endt uddannelse.
Forskningen viser, at det er vigtigt med en stærk start på uddannelsen for den enkelte elev. Er man
fraværende blot en dag i løbet af de første to uger, falder sandsynligheden for at gennemføre med
ti procentpoint. Derfor er indsatsens aktiviteter tilrettelagt, så eleverne oplever, at deres netværk og
erfaringer bliver grundlagt fra første dag.
Sagsbeskrivelse:
”OS I Branchen” foregår på GF2. Vi har på ZBC i efteråret kørt et pilotprojekt på SOSU skolen i
Holbæk, hvor Holbæk sygehus samt de omkringværende kommuner har deltaget i projektet.
Projektet ”OS I Branchen” tager udgangspunkt i en række aktiviteter, der skal give eleverne et
stærkere netværk og tilhørsforhold i branchen. Omdrejningspunktet er mødet mellem eleven på
den ene side og virksomheden på den anden
Nina vil komme dybere ind på aktiviteterne og hvordan vi gerne vi samarbejde med jer omkring
forskningsprojektet.
Indstilling: Der indstilles til at LUU informeres om, hvordan vi samarbejder med Rockwool fonden i
arbejder med ”Os i Branchen” og derved håber vi I kan se jer selv i den videre udrulning af
projektet over de kommende 2 år
Referat og beslutning
OIB kører de kommende 3 år. ”Praksischok” forebygges via projektet – der opleves en øget
faglig stolthed, og der skabes viden om uddannelsesstart. Pilotprojektet har kørt i Holbæk.
Køge starter op i februar. Roskilde og Ringsted til august. Slagelse og Næstved i 2023
Psykiatrien skal tale med Nina J om opfølgningen, da det kan blive en udfordring. Generelt er
der udfordringer i kommunerne med at finde ressourcerne, men det er et samarbejde, så den
enkelte kommune må i dialog med Nina.
Det er ærgerligt, at Holbæk og Odsherred ikke er tilstede i dag, da der var et ønske om at høre
erfaringerne fra den side.
Der var gode erfaringer fra Holbæk sygehus, der er begejstret for projektet.

Frokost kl ca. 12.00
Kl. 12.45
3. Tilrettede forretningsorden samt årshjul/ Mette Lindeloft og Dorthe Mikkelsen
Resume:
LUU har tidligere aftalt at repræsentanterne fra LUU, skulle gennemlæse og justere
forretningsorden og årshjulet inden udgangen af 2021

Sagsbeskrivelse:
Repræsentanter fra LUU gennemgår det justere årshjul samt ændringer i forretningsorden på
LUU.
Bilag 3 og 4
Indstilling:
Det indstilles, at LUU tager stilling til, om den tilrette forretningsorden og årshjul kan
godkendes.

Referat og beslutning
Der er to ændringer: den ene at GF 2 nu også er del af LUU´s interesseområde, det andet er at
elever inviteres til at deltage ved mødet i første kvartal, så de kan være med til at diskutere
ETU. Det vil være elever fra elevråd der inviteres.

Kl. 13.00
4. Introduktion til elevcentreret læring/ Susanne Marstal og Stine H Pedersen
Resume:
I bekendtgørelsen på erhvervsuddannelserne står der at vi skal i undervisningen arbejde
praksisnært, helhedsorienteret, differenceret og tværfagligt i undervisningen.
Vi har det seneste år arbejdet med en metode vi kalder elevcentreret læring i Kalundborg, som har
endnu mere fokus på ovenstående metoder.
Vi har fået gode erfaringer med elevcentreret læring, som gør at vi har besluttede, at indføre denne
metode på de øvrige afdelinger
Sagsbeskrivelse:
Elevcentreret læring går ud på at eleven får en større grad af medbestemmelse i det eleven
arbejder med de områder/emner, som er relevant på det givne tidspunkt - under givne og tydelige
rammer og mål for skoleperiode samt for den uddannelsen de går på.
Metoden fordre meget tætte relationer mellem underviserne, mellem eleverne og mellem elever og
underviser. Således at den enkelte elevs progression følges tæt.
Der arbejdes endvidere med selvevaluering ud fra Rubriks.
Undervier Stine H Pedersen vil uddybe metode og viser eksempler under dette punkt.
Indstilling:
Det indstilles til at LUU støtter op om elevcentreret læring.
Referat og beslutning
Tak til Stine, for en flot gennemgang.

Kl 14.00
Korte, gensidige orienteringer


Forslag til LLU møder i 2022: 10/2, 28/4, 16/6, 15/9 og 24/11 – der skal findes andre
datoer, da Ulla ikke kan de to første gange og der er Skills d. 28/4. :
De nye datoer bliver: d. 3/2, 5/5, 16/6, 15/9, 24/11.



Fremadrettet er det kun indbydelser til LUU der er accepteret der regnes med at
deltage. Har man svaret ”foreløbig” vil det blive opfattet som et frafald – dette af
grund til bestilling af forplejning.
NY VTU sendes ud her i november måned, I skal være opmærksom på at den kan
komme op til 3 gange en VTU til PA en til SSH og en til SSA
Vedrørende deltagelse ved LUU møderne er deadline er 1 uge før møderne.
Fremadrettet skal der vises coronapas på arbejdspladser og skolen.





