Referat 3. møde i LUU SOSU 2.september 2019
Deltagere: Se mødeprotokol
Sted: SOSU Østjylland, Afdeling Aarhus, D.2.07
Tid: kl. 8.30 – 13.30
Emne (og ansvarlig)
Sagsfremstilling

Mødeleder: Joan Sindberg
Referent: Anne Katrine Valeur

Forberedelse til
punktet

Proces

Afsat tid

1.
Godkendelse af
5 min.
Kl.
dagsorden
8.30V/ Joan Sindberg
8.35
Referat:
Dagsorden godkendt
2.
Godkendelse af
Bilag pkt. 2 ”Referat
5 min.
Kl.
referat fra 13. 2019
fra LUU SOSU 13. maj
8.35 2019” vedhæftet
V/ Joan Sindberg
8.40
Referat:
Referat godkendt
3.
Præsentation af
Præsentation af EU projektet E(M)PACT, der har fokus på
40 min.
Kl. 8.40
simulationsprojektet simulation samt præsentation af det regionalt SIM projekt.
– 9.20
E(M)PACT samt SIM
Præsentationerne vil gennemgå bl.a. didaktik og anvendelig i
projekt ved Region
praksis samt det udbytte projekter kan give skolen, undervisere og
Midt
eleverne.
V/Bodil Mygind
Projekterne tjener som inspiration til medlemmerne i LUU ind i
Madsen, Inge
egen praksis.
Gregersen og Karen
Brix Roed
Referat:
Punktet indledt af uddannelseschef Karen Brix Roed med præsentation af projektafdelingen ved SOSU Østjylland. De 2 projekter som blev gennemgået viser,
hvorledes skolen ved brug af simulation i undervisningen kan styrke den didaktiske indsats over for skolens elever samt hvorledes skolen kan blive endnu
bedre til at fastholde elever i uddannelse. Begge projekter har flere snitflader og fokus er på simulation, refleksion og debriefing.

X

Inge Lundsgaard Gregersen fortalte omkring det unikke tværregionale simuleringsprojekt, der på tværs af skolerne i regionen har udarbejdet 6 standarder
og 2 storyboards, som kan kvalificere simulationsbaseret undervisning. Projektet har haft følgeforskning af Vibe Aarkrog, som har set, hvorledes simulation
har positiv indvirkning på elevernes motivation for at lære og gennemføre uddannelsen.
Arbejdet med simulation i undervisningen stiller store krav til underviserens rolle som facilitator, og undervisere i projektet har deltaget på diplommodul
for at styrke deres kompetencer.
De 6 standarder er meget gennemarbejdet og gør det nemmere for undervisere, at starte simulation op. Alle kan tilgå hjemmesiden og projektet er støttet
af midler fra Region Midtjylland.
Standarderne er inspireret af amerikanerne, der er langt foran hvad angår simulation i undervisning.
Gode drøftelser blandt LUU omkring brugen af simulation og fokus på facilitator-rollen samt debriefing. Et ønske, at standarderne kan inspirerer
praktikvejledere til debriefing og det at være facilitator og styrke elevernes refleksive kompetencer.
Kian Hal og Bodil Mygind Madsen fremlagde E(m)pact projektet og dets resultater:
SOSU Østjylland deltager i internationale projekter på grund af flere perspektiver:
Elevperspektiv:
Styrke faglige og personlig kompetencer samt give flerkulturelle perspektiver til de enkelte elever.
Underviserperspektiv:
Kompetenceudvikling af den enkelte lærer i mødet med andre undervisningssystemer og andre landes tænkning bag undervisning, hvilket giver en øget
national pædagogisk didaktisk bevidsthed.
Underviserne får et udvidet fagligt netværk på tværs af de europæiske lande, der alle har forskellige kompetencer inden for undervisning.
Slutteligt kan internationale projekter tiltrække og fastholde elever samt dygtiggøre og fastholde de gode undervisere. Internationale projekter kan højne
kvaliteten i undervisningen samt sætte SOSU Østjylland på europakortet og være med til at sætte dagsorden inden for velfærdsuddannelser.
E(M)pact Projektet har lavet 3 publikationer til inspiration http://empact-project.eu/?page_id=713&lang=da
4.
Kl. 9.20
– 9.45

Orientering om
farmakologiopgave V/
Kian Hald

Oplæg og præsentation af farmakologiopgave.
Farmakologiopgaven bliver implementeret med hold december
18. Holdet arbejder med opgaven i skole 1.b og eleverne starter i
praktik 1.b. den 10/9- 2019

Bilag pkt. 4
”Farmakologiopgave”
og ”Flowchart”
vedhæftet

25 min.

Referat:
Kian orienterede om arbejdet med farmakologiopgaven ud fra de tilsendte bilag.
Arbejdet med farmakologiopgaven er foranlediget af PASS, hvorefter en arbejdsgruppe blev nedsat. Dette arbejde er udmøntet i vedhæftet opgave og
flowchart.

Farmakologiopgaven skal binde bro mellem teori og praksis og ikke kun lærer elever hvorledes virkninger af medicin er teoretisk, men også gøre eleven i
stand til at lave konkret observation af patienter.
Efterfølgende god drøftelse omkring de nye elevers kompetencer sat op over for de medarbejdere med en ældre uddannelse. Flere arbejdsgivere har givet
suppleringskurser i AMU til medarbejdere med ældre uddannelse for at få dem på niveau med de nye elever.
5.
Udkast til ny
På baggrund af ny organisering af LUU SOSU revideres
Bilag pkt. 5 ”Revideret
20 min
Kl.
forretningsorden for
forretningsorden, således efteruddannelsesperspektivet også
forretningsorden LUU
9.45 LUU SOSU
varetages af LUU SOSU.
SOSU” samt Årshjul
10.05
V/Kim Larsen
Referat:
Kim Larsen præsenterede oplæg til ny forretningsorden. Efterfølgende drøftelse.
LUU SOSU skal nu dække både EUD og AMU. Sammensætning og udpegning af medlemmer er bibeholdt samt antallet af møder. Dagsorden udfærdiges, således det er
tydeligt, hvad der er EUD og hvad der er fælles.
Formandsskabet og skolens ledelse har arbejdet med årshjulet, og årshjulet skal være en støtte til udfærdigelse af dagsorden. Årshjulet blev gennemgået og rettelser hertil
blev noteret.
Beslutning: Forretningsorden godkendt. Ny version vedhæfte
Beslutning: Årshjul tilrettes. Ny version vedhæftet
PAUSE 10.05-10.20
6.
Kl.
10.20 –
10.25

Orientering om
afdelingen i
Skanderborg
V/Kim Larsen

Skanderborg Kommune og SOSU Østjylland vil gerne give flere
unge lyst til at gennemføre en SOSU-uddannelse.
Derfor samarbejder skolen med Skanderborg Kommune om at få
etableret et nyt permanent og attraktivt uddannelsestilbud hos
SOSU Østjylland i Skanderborg. Her vil eleverne møde et rigtig
godt skole- og studiemiljø i spændende rammer og med gode
muligheder for at igangsætte forskellige aktiviteter på tværs af
hold og uddannelser. SOSU Østjylland vil gøre det muligt at tage
hele sin uddannelse i Skanderborg både for de unge, der går i

5 min

gang med en erhvervsuddannelse efter folkeskolen og for de lidt
ældre elever, som først senere går i gang med en uddannelse.
Planen er, at den nye skoleafdeling kan tages i brug fra august
2020.
Referat:
Kim orienterede:
Der har været færre aktiviteter i Skanderborg og skolen har derfor opsagt lejemålet på Skanderborg Uddannelsescenter. Der er et ønske om flere aktiviteter
i Skanderborg på sigt, og skolen er i dialog med Skanderborg kommune omkring en ny ramme for uddannelse i Skanderborg. Målet er, at få flere voksne og
unge til at vælge SOSU uddannelserne.
Skolen er i gang med at se på en løsning på Sølund og Kim gennemgik plan i plenum. Skanderborg Byråd har lige afholdt møde og drøftet mulighederne.
Skolen skal nu undersøge om der er den volumen i aktiviteter, som kan begrunde et køb af bygninger på Sølund. Der skal være ca. 130 årselever (både GF,
SOSU og PA), hvilket er det dobbelte af den aktivitet skolen har pt. i Skanderborg.
Der blev spurgt ind til, hvorvidt der også er tænkt mulighed for efteruddannelsesaktiviteter ind i Skanderborg samt om muligheden for at kunne se
afdelingen i Skanderborg en forsøgsskole, hvor der kunne arbejdes helt nyt og unikt med uddannelse, læring og undervisningsmiljø. Arbejdsgruppen tager
input med i det videre arbejde.
7.
KL.
10.25 –
10.55

Drøftelse, status og
opfølgning på
skolens arbejde med
fastholdelse.
V/Kim Larsen

Oplæg og efterfølgende drøftelse: Skolen vil gerne sammen med
de lokale parter i LUU arbejde med hvilke principper og mulige
handlinger, der skal medvirke til fastholdelse i skole og/eller
praktik.

Medlemmer af LUU
bedes senest 26. august
udfylde spørgeskema
via tryk på linket her

30 min

Referat
Punktet taget som pkt. 12
Kim orienterede: ikke mange der har besvaret linket. Flere i LUU fortalte, at de ikke havde set linket før efter spørgefristen. Andre har ikke besvaret, da de
besvarede spørgeskema før sommerferien.
Skolen har 30. august afholdt møde med 2 læringskonsulenter fra ministeriet.
Fokus er frafald på SSA uddannelsen, og skolen er i gang med at samle data ind på både EUD og EUV. Der er et stort frafald de første 10 uger på SSA
uddannelsen.
Skolen vil kontakte de elever, som falder fra for at få nærmere information om årsagen til frafald. Hvis en arbejdsgiver opsiger en aftale, så ønsker skolen
at få besked, så de kan gå i dialog med eleven samt få arbejdsgiverperspektivet med. Dette gælder frafald fra august 2019.
Der blev spurgt ind til samtykke mellem skole og praktiksted/elev samt hvilke data, der kan indhentes og hvorledes data behandles. Skolen går tilbage med
disse spørgsmål til læringskonsulenterne.

Skolen er også ved at undersøge elevernes syn på sammenhæng i uddannelserne (både skole og praktik) og overgange i uddannelserne. PA, SSH og SSA elever
bliver kvalitativt interviewet af skolens kvalitetsmedarbejder samt af skolens journalist. Når resultaterne foreligger vil de blive delt i LUU.
GF1’ere vil blive tænkt ind på et senere tidspunkt i undersøgelsen.
Vejlederne har ligeledes fokus på valgprocessen for den enkelte. Der er elever som vælger SSA, som burde have valgt SSH.
8.
Orientering om
Skolen er stadig i arbejdsproces omkring talentudvikling.
5 min
Kl.
skolens arbejde med Punktet flyttes derfor til næste møde. Kort orientering om det
10.55 –
talentudvikling
videre arbejde.
11.00
V/ Kim Larsen
Referat:
Kim orienterede ud fra vedhæftet slides.
Talentspor eksistere ikke længere og talentudvikling har overtaget. Der er nedsat arbejdsgruppe af undervisere, der tidligere har arbejdet med talentspor.
Arbejdsgruppen skal komme med oplæg om hvad forstår vi ved ekspertniveau? Dernæst skal arbejdsgruppen komme med oplæg til, hvordan talent spottes
og hvordan elever udfordres til at udfordre og udvikle deres talent. Slutteligt skal arbejdsgruppen komme med oplæg til i hvilket omfang talentudvikling hos
eleven kan få betydning for praktikken.
Arbejdsgruppens oplæg drøftes på det kommende LUU møde i november.
9.
LUU fællesmøde:
Der er sendt reminder mail ud til medlemmerne. Drøftelse af
Medlemmer af LUU
10
Kl.
ønsker til emner til
indhold til fælles møde samt hvorvidt der er behov for fælles
bedes overveje emner
min.
11.00dette års LUU
LUU møder?
til dette års fælles LUU
11.10
fællesmøde
møde 27.november.
V/ Kim Larsen
Referat:
Kim indledte drøftelsen. Der er sendt forslag til emner og formandsskabet og skolen ønskede at høre LUU SOSU/AMU, om der fortsat er et ønske om afholdelse af
fællesmødet. Sidste møde omhandlede digital kultur.
Efterfølgende drøftelse.
Indspark til temaer:
- Fastholdelse og rekruttering i et elevperspektiv
- Fastholdelse af unge elever med udfordringer (overveje om praktikvejledere bør inviteres med til mødet?)
- Ungdomskulturen – hvad er det der gør det sjovt at være her på uddannelse?
Opsummering: 2 spor: Fastholdelse og rekruttering samt de unge og udfordrede elever.
Kim Larsen koordinere med LUU PÆD.

10.
Kl.
11.10 –
11.20

Orientering om ny
struktur i EVU
V/Karen Brix Roed

EVU er i gang med at omstrukturere arbejdsopgaverne og

10 min.

fremover vil det være markedskonsulenter, som har den direkte
kontakt med arbejdsgiverne. Der orienteres om de nye titler,
fordeling af opgaver og organiseringen.

Referat:
Taget som punkt 7 og slået samme med pkt. 12.
PAUSE kl. 11.20 – 11.35 (der vil blive serveret en sandwich, som kan spises mens mødet fortsætter kl. 11.35)
11.
Kl. 11.35
– 12.10

Orienterende oplæg
om implementering
af prøver i AMU
V/ Karen Brix Roed
og Kirsten Bisgaard
Mathiesen

Pr. 1. januar 2020 er der indført test/prøver ved deltagelse i
AMU uddannelser. Skolen er med i udviklingen af prøver i AMU
uddannelser indenfor for de FKB skolen er godkendt til.
Oplæg ved uddannelseskonsulent Kirsten Bisgaard Mathiesen om
den overordnet ramme for prøver i AMU.

35 min

Referat:
Kirsten orienterede om arbejde med prøver i AMU.
Status: Ca. 60 prøver er færdigudviklede. Prøverne er udviklet af undervisere på SOSU skoler landet over, og over 100 udviklere har været i gang med
arbejdet.
Prøver afprøves fra 1. september og justeres løbende ud fra evalueringer i efteråret 2019.
165 prøver skal være klar pr. 1.janaur 2020.
Flere forskellige prøveformer er i spil. Der gives ikke karakter, men bestået/ikke bestået. Bestået svare til 02.Prøverne er uden ekstern censur og ligger
inden for den rammesatte tid for den pågældende AMU uddannelse. Mulighed for omprøve indenfor 4 uger samt mulighed for dispensation til flere omprøver
ved behov.
Kirsten fortale efterfølgende om hende masterprojekt, hvor deltagernes perspektiv og oplevelse af afprøvning af læringsudbytte blev belyst.
Efterfølgende mulighed for spørgsmål og kommentar:
Generel enighed om, at det er et godt tiltag med prøver, som giver AMU en anden vægtning nu. Et AMU bevis er ikke længere noget ”man bare får”.
Der kommer informationsmøder hen over efteråret samt generel information til både arbejdsgiver og deltagere.

12.
Kl. 12.10
- 12.40

Aktiviteten i EVU
V/ Karen Brix Roed

Status over igangværende kurser og dem der er i pipelinen
samt fælles sparring om kompetenceudviklingsbehovene inden
for velfærdsområdet.

Medlemmer af LUU kan
komme med input til
tendenser og evt.
efteruddannelsesbehov i
praksis

30 min

Referat:
Blev taget som pkt. 7: sammen med pkt. 10:
Karen orienterede om EVU og om den nye struktur.
Hanne Mentz Nedergaard er ansat som uddannelsesleder. Sikre, at alt er i flow internt.
Karen Brix Roed er uddannelseschef.
Der er kommet nye titler på konsulenterne:
Markedskonsulenter: Opdelt på kommuner og fagområder
Uddannelseskonsulenter: Den, der har ansvaret for en specifik uddannelse (eks. dagplejeuddannelsen, Portøruddannelse, akademiuddannelse mm).
Aktiviteten i EVU:
Karen orienterede om de igangværende kurser. Der er fokus på medicinkurser (både AMU og IDV), forflytning, akademiuddannelse (karriere ind i faget og
ikke ud af faget), Tid til uddannelse i MSO.
EVU står ligeledes for en stor del af rekrutteringsarbejdet til SOSU uddannelserne og har samarbejder med jobcentre og beskæftigelsesafdelinger omkring
eks. brancheskifter-forløb. Ydermere samarbejder skolen med integrationsafdelinger om IGU forløb.
Karen ønskede en dialog omkring næste års AMU udbud og tendenser i praksis:
- Demens uddannelser – personcentreret omsorg og magtanvendelse
- Demens generelt og pædagogisk tilgang
- Udadreagerende borgere: hvorledes passer man på sig selv som medarbejder? Nænsom nødværge, konfliktnedtrappende tilgang – low arousal
- Hårdt arbejdsmiljø – behov for at styrke medarbejderne så de ikke bliver slidt op
- Tendens til at SOSU assistenter får arbejder i handicap og psykiatri: Fokus på, at der kan være mangler i SOSU assistentuddannelsen til at begå sig
på psykiatriområdet samt pædagogisk tilgang.
- Sundhedspædagogik: hvordan uddanner man borgere til at varetage opgaverne selv? Patientuddannelse
- Medicinhåndtering, farmakologi: De nyuddannede overhaler ”de gamle” uddannede. Sikre løft til medarbejderne med ældre uddannelser
13.
Elevrådet
Enkelte repræsentanter fra elevrådet har mødt modstand fra
5 min
Kl.
V/ Mie Nysten
deres praktikvejledere, når de har haft behov for at gå tidligere
12.40for at komme til elevrådets månedlige møder. Det er primært i
12.45
somatikpraktikken, at det har været et problem.

Elevrepræsentant Mie Nysten har lovet at fremlægge
problemstillingen for LUU.
Referat:
Pernille Mortensen tog over på punktet, da Mie ikke deltog.
Pernille orienterede. Eleverne skal have lov til at gå fra praktikken jf. Forretningsorden for elevrådet.
Arbejdsgivere har været i tvivl om hvem der sidder i elevrådet, hvor tit og hvornår de mødes mm.
Beslutning: Skolen tager initiativ til at der videreformidles information til arbejdsgiver og praktikvært.
Forretningsorden for elevråd vedlagt referatet.
14.
Kl. 12.45
– 13.25

Orientering fra LUU
medlemmer og
ledelsen samt
overvejelser om
dagsordenspunkter

Formål med punktet er gensidig orientering fra medlemmer af
LUU SOSU samt mulighed for at komme med overvejelser om
dagsordenspunkter
Nyt fra skolen og uddannelseschefen:
- Status ”røgfri skole”
- Orientering om kommende VTU
(Virksomhedstilfredshedsundersøgelse)
- Nye bekendtgørelser – certifikatfag
Orientering om PASS dialogmøde 19/8-19
- Orientering om arbejdet med
trepartsaftalens punkt vedrørende
udvikling af praktikpladser
- Orientering om evaluering af SSA
uddannelsen
- Datoforslag LUU SOSU/AMU 2020:
1.møde 27.januar 2020
2.møde 27.april 2020
3.møde 7.september 2020
4.møde 2.november 2020
Fælles LUU møde: 25.november 2020

40 min

Alle Møder vil igen skifte mellem afd.
Silkeborg og afd. Aarhus.
Nyt fra formanden
- information om ny ferielov

Referat:
Ny ferielov:
Joan orienterede. Ny ferielov er en større opgave at gå ind i. Beslutning at formand og næstformand har materiale med til næste møde.
Status røgfri skole:
Pernille Mortensen orienterede:
Sanktioner er nu trådt i kraft. Status er, at ca. 40 elever fordelt på begge matrikler har været til første samtale. Eleverne har taget godt imod sanktionerne.
Flere har taget imod tilbud om rygestop. Rygestopkonsulent Anna var ligeledes til stedet på mødet. Anna fortalte om møderne med eleverne. Flere tager
positivt imod tilbud om rygestop og der er motivation til at forsøge at stoppe.
Skolen ønskede at vide, hvornår arbejdsgiverne ønsker at få besked om elever, der er taget i at ryge i skoletiden. Enighed om at 2. gang en elev bliver taget
i at ryge, så skal der gives besked til arbejdsgiver. Denne indstilling bringes videre til skolens sundhedsfremmeudvalg, der arbejder med skolens rygepolitik.
Bilag vedr. sanktioner ved overtrædelse af rygepolitik vedlagt referatet.
VTU:
Kim fortalte om den kommende VTU i efteråret. Håbet er, at vi kan nå at få resultater til næste LUU SOSU/AMU møde til november. Ellers vil resultater
blive delt på det første møde i 2020. Som noget nyt bliver der i VTU’en spurgt ind til EUX.
Nye certifikatfag:
Kim fortalte, at der i SSA er kommet et 1.hjælp generhvervelse. Dette sikre, at alle elever kan dokumentere at de har fået 1.hjælp. Elever får 1.hjælp på
grundforløbet, men skolen skal sikre, at de har et bevis, der er gældende. Træder i kraft her fra august 2019.
PASS dialogmøde:
Kim samlede op fra PASS dialogmødet:
Der var nyt vedr. prøver i AMU, certifikatter samt talentudvikling – punkter som er gennemgået på dette LUU møde.
Der arbejdes på at lave digital kampagne for at øge kendskabet til SOSU uddannelserne. Der starter to projekter i efteråret: En digital kampagne, der skal
øge kendskabet til SOSU uddannelserne samt brobygningsforløb.
Marianne Bech Andersen holdt oplæg på mødet omkring elever i grundforløbspraktik (formål/udbytte/udfordringer). Oplægget gav gode diskussioner og
spørgsmål.

PASS ønsker fremadrettet at modtage alle referater fra skolernes LUU møder.
Arbejdet med trepartsaftalens punkt vedrørende udvikling af praktikpladser:
Karen fortalte, at skolen var blevet lovet et brev fra ministeriet om det punkt i august, men der er ikke kommet noget. Karen har talt med SOSU
lederforeningen. Arbejdet er i gang, men der foreligger ikke noget endeligt endnu.
Evaluering af SSA uddannelsen:
Karen orienterede: Der arbejdes med evalueringsdesign i arbejdsgruppen. Der igangsættes fokusgruppeinterview i de 3 områder i uddannelsen med
praktikvejledere og elever. Der måles på sammenhæng i uddannelsen og indhold målt op imod om vi når de kompetencemål vi skal. Det er en intern
selvevaluering, men resultaterne skal med i LUU, og Karen har talt med SOSU lederforeningen om at udbrede resultaterne herfra. Skolen håber, at få det
færdig til januar/februar 2020.Resultaterne kan kvalitetsforbedre vore uddannelser.
Karen bad medlemmer af LUU huske på regionale Skills i Herning den 3. oktober.
Orientering om EUX: Der er 65 GF2 EUX elever. Det tegner godt, men der er stadig et stort arbejde med at udbrede budskabet om EUX SOSU
Karen fortalte, at Samsø har 8-10 elever, de gerne vil have som EUV1. Ikke nok til et hold, men Karen bad LUU SOSU/AMU om at se om der er mulige elever
ved andre kommuner, som kunne komme i betragtning til EUV1.
Datoer LUU SOSU/AMU 2020:
Datoer godkendt og kalenderinvitationer sendes ud.
15.
Evt.
Kl.
13.2813.30
Referat:
Intet at bemærke.

2 min

Deltagere, SOSU LUU møde 2.september kl. 8.30-13.30 på afdelingen i Aarhus

LUU-formandskab
Navn
Joan Sindberg
Formand
Lone Smedegaard
Næstformand
LUU-medlemmer
Navn
Christina Holm
Høgfeldt
Lisbeth Riis Jensen
Martha Højgaard
Jeanette Gudmann
Nielsen
Jette Ohlsen
Karin Husted
Marianne Beck Andersen
Marianne Wolf
Mona Martens
Rie Halling Steen
Tilforordnede

Titel
Uddannelsesansvarlig

Organisation
Favrskov Kommune

Sektorformand FOASOSU

FOA Silkeborg-Skanderborg

Titel
SSA, TR,
praktikvejleder
Fuglemosen Silkeborg
Uddannelsesansvarlig
Sektionsleder
hjemmeplejen
SSA, PraktikvejlederLC Skæring, Aarhus
Kommune
Sektorformand FOASOSU
SSA, Praktikvejleder - AUH, Region
Midtjylland
Uddannelsesansvarlig

Organisation
FOA Silkeborg-Skanderborg

Vicekontorchef
SSA, TR, praktikvejleder Ry
Skanderborg
Uddannelsesansvarlig

Region Midt
FOA Silkeborg-Skanderborg

Afbud

Afbud
x

Odder Kommune
Silkeborg Kommune
FOA Aarhus

FOA Aarhus

x

FOA
MSO Aarhus Kommune

Skanderborg Kommune

x

Navn
Lilian Gade
Abrahamsen
Inger Skov Halgård
Kjærgaard

Titel
Uddannelsesansvarlig

Organisation
Region Midt

Uddannelsesansvarlig

Region Midt

Ole Svejstrup,

Uddannelsesansvarlig

Aarhus Kommune MSB

Mie Frederiksen

Elevrepræsentant
A/17, afd. Aarhus

SOSU Østjylland

Vacant Elevrepræsentant
Karen Brix Roed

Kim Larsen
Verner Sønderby
Anne Katrine Valeur

Gæster
Navn
Bodil Mygind Madsen
Kirsten Bisgaard
Matheisen
Inge Gregersen
Kian Hald

Uddannelseschef for
Efteruddannelsen og
forskning
Uddannelseschef for
SOSU Uddannelserne
Praktikansvarlig og
vejleder
Sekretær for udvalget

Titel
Senior European
Manager
Uddannelseskonsulent

SOSU Østjylland
SOSU Østjylland

SOSU Østjylland
SOSU Østjylland
SOSU Østjylland

SOSU Østjylland
SOSU Østjylland

Underviser

SOSU Østjylland

Underviser

SOSU Østjylland

Afbud

x

