
   

Referat fra SOSU LUU d. 16 juni 2022 
 

SOSU LUU: 

Mette Lindelof, Jørn T. Nielsen, Karen Rolsted, Katrine Harrekilde, Christi Hansen, Tine Kornval 

Jacobsen, Heidi Lemb, Holm, Anette Due Hartmann, Jesper Svanberg, Inger Petersen, Randi 

Christiansen, Annie B. Schytte, Anja Broad og Lone Rasmussen 

 
Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal 

 

Afbud: Maibritt Gisli, Katja Irmark, Lene Bylov, Lise Hygum, Lars Mortensen, Pia Påske, Mette Høgsbjerg 

 
Kl. 13.30 
 

1. Første hjælp og brand/ Gitte Fuglsang 
 

Sagsbeskrivelse:  
Vi har udfordringer med at få elever til at møde op til første hjælp og brand. 
Primært elever med SSH baggrund, som skal videre på SSA. 
Vi har sidste år iværksat opfølgnings hold i Ringsted til disse elever. Vi oplever dog stadig 
at eleverne ikke møder op. 
 

Indstilling: Vi har brug for LUU’s opbakning til at få elever til første hjælp og brand når de 
bliver indkaldt. 
 

Referat og beslutning:  
Hvis elever ikke møder op til Brand og 1. hjælp skal arbejdsgiver have besked. Vi forsøger 
fortsat på at få de elever som mangler 1. hjælp og brand ind på andre hold, og vi kan være 
nød til at tager elever ind på skolen, når de er i praktik. 
 

  
Kl. 13.40 
 

2. Vedr. GDPR-regler – når vi skal kommunikere omkring elever/ Heidi Lemb  
 

Sagsbeskrivelse: 
Hvordan sikrer vi, at vi overholder GDPR regler når vi skriver om konkrete elever 
(udfordringer fagligt, fraværssedler eller elevlister med fordeling) dette gælder både til: 

 Skolen 

 arbejdsgiver 

Hvis vi udsender post ’send digitalt’ så sender vi sikker post, og modtager kan svare retur 
og dermed er svaret stadig som sikker post. 
 
 

Indstilling: Til at alle sender digitalt  
 

 
Referat og beslutning: til LUU’s information er det sikkert at sende til kommunen, både til 



   

fællespostkasser og til enkeltpersoner. Det er også sikkert når der sendes til skolen. 
 

 
 
 
 
 
Kl. 13.55 
 

3. Nye Lupper på GF2 SOSU, SSH samt SSA/ Ditte Grostøl 
 

Sagsbeskrivelse: Der kommet nye bekendtgørelse på SOSU GF2, SSH samt SSA, som 
træder i kraft d. 1/8 2022 
Ditte vil gennemgå de nye LUPPER som er udarbejdet i forbindelse med de nye 
bekendtgørelser på GF2 SOSU samt for SSA.  
Endvidere gennemgås den først skoleperiode i SSH LUPPEN, vi ikke helt færdig med 
SSH LUPPEN endnu, resten af LUPPEN tages på det kommende LUU møde. 
 

Indstilling: Der indstilles til en drøftelse af de nye LUPPER 
 

Referat og beslutning: Det blev besluttede vedrørende GF 2 at den enkelte 
uddannelsesleder/chef kontakter uddannelseskonsulenterne for at afdække om de kan/vil 
komme på GF 2 i forbindelse med VFU. 
 
For SSH: Skolepraktik opgaven nr. 1 er godkendt til SSH, således at den kan bruges til 
august. Den endelige godkendelse af SSH LUP kommer med på næste LUU møde.  
 
På SSA uddannelsen: Det ønskes at der fra skolen side gøres en større opmærksom på, 
at der findes praktikmål til praktikken, der skal bestås – det gælder også for SSH 
eleverne, der er dog ikke brug for, at vi på skolen gennemgår praktikmålene slavisk i 
introduktionen til praktikken. 
Konsulenterne ønsker ikke at komme på besøg på SP 3.  
 
Der stilles spørgsmål ved, om de diagnoser der er valgt til SP 4 er de rigtige, og om 
vægtningen er korrekt. Det vil blive genbesøgt, inden læringspakkerne udarbejdes.  
Der ændres lidt i praktikopgave 5 og 6 (arbejdsgruppen indkaldes en gang mere) og Kristi 
bliver inviteret med. Den endelige LUP på SSA kommer på kommende LUU møde. 
 
 

 
 
 
Kl.14.45 

4. Info om EUV 1 SSH uddannelse/ Susanne Marstal 
 

Sagsbeskrivelse: Vi starter det først EUV1 SSH hold i Holbæk til september 2022 
 

Indstilling: At LUU tager informationen til efterretning  
 

Referat og beslutning: kommunerne påpeger at det er en udfordring, at det naturfag der 
ligger på GF 2 (4 uger) ikke er et overgangskrav for at komme på EUV 1 SSH, vi har vendt 
det med FEVU/SEVU – og vi afventer svar derfra.  
 



   

Ligeledes vil vi se på, hvilke påbygningsmuligheder vi har på EUV1 forløbet, og hvad vi kan 
tilbyde via AMU, inden opstart på EUV1 SSH 
Punktet tages op igen næste gang, hvor Sebastian leder af kursusafdelingen vil komme 
med et par bud på, hvad vi som skole kan tilbyde af AMU forløb i forbindelse med ekstra 
naturfag. 
 

 
Kl. 14.55 
 

5. Kortlægning af psykiatripladser / Lone Rasmussen og Anette Due Hartmann 
 

Sagsbeskrivelse: Ved sidste LUU informerede Lone omkring den processen vedrørende 
kortlægning af psykiatripladser. 
 

Indstilling: Der indstilles til en drøftelse omkring det videre arbejde med fordeling af 
psykiatripladser  
 

Referat og beslutning: Der er fortsat udfordringer i psykiatrien med at vejlede alle elever, 
når der er overlap grundet store hold. Derfor skal antallet af elever på de forskellige hold 
gennemgås på rammeplansmøder, så der kan handles i god tid, når problemet opstår. 
Planen er, at vi afholder rammeplansmøder 2 gang om året. 
Lone skriver ud til aftale kommuner angående pladser, hvis vi løber ind i udfordringer.   
 

 
15.25 

Korte, gensidige orienteringer 
 Der har været et møde mellem Holbæk kommune, FOA samt repræsentanter fra FEVU og Rockwool 

fonden omkring Os i Branchen. Det havde været et godt møde.  

 Underskrivelse af uddannelsesaftaler, skolen ønsker aftalerne underskrevet helst inden uge 15 på 

GF 2 forløbet. 

 Datoer til OIB psykiatrien skal fremover udmeldes i god tid. 

 Der er udfordringer med optagelse.dk – Majbritt har bragt dette videre til direktionen på ZBC 

 


