
 

 

 

Referat 3.møde i LUU SOSU 2020 

Deltagere: Se mødeprotokol 

 

Sted: SOSU Østjylland, Afdeling Skanderborg, Lokale K7 

Tid: 7. september 2020  

Mødeleder: Lone 

Smedegaard 

Referent: Anne 

Katrine Valeur 

 Emne (og ansvarlig) Sagsfremstilling Forberedelse til punktet Proces Afsat 

tid 

X 

1. Godkendelse af 

dagsorden  

V/ Lone Smedegaard 

   5 

min. 

 

Referat: 

Dagsorden godkendt 

2. 

 

Kommentar til referat af 

16. juni 2020 

V/ Lone Smedegaard 

Referatet sendt ud 3.jini 2020, og der er ikke indgivet 

kommentar til referatet jf. frist i forretningsorden. 

Bilag pkt. 2 ”Referat fra LUU SOSU 16.juni 

2020” vedhæftet 

 

 5 

min. 

 

Referat: 

Beslutning: Referat godkendt 

3.  

 

Forretningsorden for LUU 

SOSU V/ Lone 

Smedegaard, Kim Larsen 

og Karen Brix Roed 

På baggrund af drøftelse på sidste LUU møde om 

psykiatriens rolle i LUU tages der en fælles drøftelse af 

medlemmer og tilforordnes rolle i LUU SOSU 

Bilag pkt. 3 Forretningsorden LUU SOSU vedlagt  15 

min. 

 

 

 

 

Referat: 

Lone indledte punktet. Punktet er med på baggrund af den drøftelse Lilian Gade Abrahamsen indledte på sidste møde. Lilian påpegede, at det er hele regionens rolle i LUU, 

som ønskes drøftes og ikke kun psykiatrien. Regionens rolle skifter i og med at Regionen ikke længer er ansættende myndighed for elever. Regionen har dog fortsat en 

central rolle qua regionen stadig er arbejdsgiver og praktiksted.  

Karen Brix Roed redegjorde for formålet med LUU, strukturerne bag LUU samt LUU’s arbejdsområde. Ved næste kommunalvalg kan der ske ændringer i LUU’ 

sammensætning og i den forbindelse kan sammensætningen af det fremtidige LUU SOSU drøftes. 

Efterfølgende god fælles drøftelse. Enighed om, at det ikke er muligt at dele dagsordenen op, så deltagere kan komme og gå efter emner. Flere pointerede, at alle 

medlemmer og tilforordnede i LUU er vigtige for det samlede LUU, og at Regionen derfor er en vigtig part for helheden af SSA uddannelsen. 

Beslutning: Temadrøftelse på næste LUU: Drøftelse af sammensætning af kommende LUU efter næste  kommunalvalg. 



 

 

4. 

 

Status COVID19 V/ Kim 

Larsen og Karen Brix Roed 
Status på opstart efter sommerferien samt midlertidig 

lukning af afd. I Aarhus samt information om 

efteruddannelsesområdet (AMU og IDV) 

  15 

min. 

 

Referat:  

Kim indledte punktet: 

Før sommer udsendte SOSU OJ en orienterende status for COVID19 på SOSU OJ. Før sommer var der ingen smitte blandt elever og ansatte. 

Efter sommerferien oplevede skolen en udfordring med smitte blandt elever i Aarhus. I Silkeborg har 3 været smittet.  2 undervisere har været smittet i alt. 

Generelt ikke en sammenhæng mellem de smittede ved SOSU OJ. 

Kim redegjorde for skolens handlemønster ved smitte blandt elever/ansatte.  

https://www.sosuoj.dk/genaabning/genaabning-elever-og-kursister/ 

Flere medlemmer havde bemærket en negativ ladet reaktion fra elever, som ikke var tilfredse med kommunikationen fra skolen. Ligeledes har arbejdsgiver fået stillet 

mange spørgsmål omkring retningslinjer fra skolen. Kim forklarede, at skolen har fulgt alle retningslinjer, og at en klasse vurderes som en gruppe, hvor der gerne må være 

mindre end 1m imellem. På gange og udenfor klasserne skal afstandskravene overholdes. 

Arbejdsgiver og FOA opfordrede til, at kommunikationen fra skolen til eleverne bliver tydeligere, og arbejdsgiver vil meget gerne se, hvad der sendes til elevernes e-boks, 

således arbejdsgiver også kan hjælpe eleverne med de spørgsmål de har. 

Skolen ser på hvilke informationer, der er på skoleniveau, som kan sendes til arbejdsgiver. 

Både i skolen og i praksis er der stort set normale forhold nu, men fortsat restriktioner ved kurser møder mm. Der er kommet en anden ro nu praksis og en struktur på 

dagligdagen.   

5.  

 

Fastsættelse af 

skolepraktikplaner og 

”Principper for 

skolepraktikplaner SOSU 

Randers og SOSU OJ” V/ 

Kim Larsen 

På baggrund af diskussion på sidste LUU 

møde er Principper for skolepraktikplaner 

revurderet. 

Nye skolepraktikplaner vedlagt til 

fastsættelse 

Bilag pkt. 5 ”Principper for skolepraktikplaner 

SOSU Randers og SOSU OJ” vedlagt 

 

Bilag pkt 5 Skolepraktikplaner for SSA april 21 

EUD-EUV3, SSA Aug 2021 EUD EUV3 samt SSA 

Dec 2021 EUD-EUV3 vedlagt 

 

Region Midt forbereder svar på opfølgning 

vedr. feriafvikling jf. referat fra 3. februar. 

 15 

min. 

 

Referat:  

Kim indledte punktet: 



 

 

På sidste møde blev psykiatriens antal praktikuger drøftet, da de vedhæftede skolepraktikplaner ikke indeholdte 18 ugers psykiatripraktik som bekendtgørelsen foreskriver.  

Problemstillingen er taget op på arbejdsgivernetværk, og der er nu skrevet et minimum ind på 14,5 uger i principper for skolepraktikplaner. Principperne er også til 

godkendelse i Randers. 

Generel enighed om, at det ikke er tilfredsstillende med 14,5 uger, men at det er de muliges kompromis. Ydermere tages der praktikuger fra primær praktik for at nå et 

minimum på 14,5 uger til psykiatripraktikken. Det er et ønske, at det tages højere op i systemet til FEVU, og oplagt at tage problematikken omkring psykiatripraktikken 

med i den igangværende revision af uddannelsen. Uddannelsesordningen fra 2017 tager ikke højde for ferier, skole er lagt som dage, og når skoledagene skal ligges på 

måneder med mange helligedag, så ryger ugerne og tiden for uddannelsen. Det er i FEVU dette skal tages op.  

Laila opfordrede til, at skolen laver et kort skriv om, hvad udfordringerne konkret er, for derefter at få det bragt op på højere plan. Det er et problem, at nå målene i 

psykiatripraktikken på færre uger end de 18 uger.  

Beslutning: Principper fastlagt. Skolepraktikplaner kommer på arbejdsgivernetværk 8. september, hvor Kim forventer at få dem fastsat. 

 

Beslutning: Næste LUU møde: Drøfte ansættelse af elever fra GF2 samt placering af GF2 og hovedforløb lige efter hinanden for at give bedre rekruttering og 

mulighed for fastholdelse. 

6. 

 

 

DU-IT: Afrapportering samt 

resultater af DU-IT 

V/Verner Sønderby 

 

 

  20 

min 

 

Referat: 

Punktet taget som pkt. 7: 

Verner indledte punktet (slides er vedlagt referatet): 

Der er sendt kvalitativt spørgeskema ud til alle, som er brugere af DU-IT i uge 32. Der er rykket for flere besvareler og de kommer lige så stille. Det kan ikke afvises, at 

COVID19 har påvirket antallet af besvarelser.  

Spørgeskemaundersøgelsen suppleres med 3 fokusgruppeinterview. Fokus er på DU-It’s anvendelighed/tilgængelighed, den røde tråd samt læring og kreativitet. Processen 

faciliteres af Ole Svejstrup. 

Verner fortalte om de første indtryk fra undersøgelsen –BEMÆRK: tallene skal ikke tages for pålydende da der mangler mange besvarelser endnu!!! 

Enighed om, at der skal tages stilling til flere elementer i DU-IT – bl.a. om lærerne skal være med.  

Resultaterne skal videndeles på sigt, men grundet COVID19 er det uvist i hvilken form resultaterne skal fremlægges, men flere muligheder er i spil bl.a. et Road Show. 

Beslutning: Punktet skal med igen på et kommende LUU møde, når resultaterne af evalueringerne foreligger. 



 

 

7.  

 

Temadrøftelse Praktik i 

udlandet V/Karen Brix 

Roed 

 

Gennemgang af muligheder for PIU, struktur, drøftelse af 

skolens internationalisering og perioder for afvikling for 

praktik i udlandet V/ Jan Vadsholt og Mette Gamborg 

 

Bilag pkt. 7 ”introfolder” samt ”materiale til 

elever” vedlagt 

 40 

min 

 

Referat: 

Punktet taget som pkt. 6 

Karen indledte punktet. Det er en del af erhvervsskoleloven, at elever kan tage en del af deres uddannelse i udlandet.  

Karen præsenterede skolens PIU ansvarlige Mette Gamborg og Jan Wadsholt, som holdt oplæg om baggrund, støttemuligheder, økonomi/længde af PIU ophold.  

Slides er vedhæftet referatet 

Udbytte og erfaringer for eleverne er gode og giver eleverne udsyn og elever ser deres praksis i et nyt perspektiv, hvilket arbejdsgiversiden ligeledes oplever. Udbyttet for 

elever er stort både fagligt og personligt. 

Praktikmålene for eleven skal stadig nås selv om eleven er i praktik i udlandet.  

Det blev pointerede, at der i vejledning til eleverne også er fokus på de vejledninger arbejdsgiver har mht at rejse til udlandet grundet COVID19. 

Der mangler vejledning til arbejdsgiver, som skal modtage elever fra udlandet. PIU koordinatorerne er opmærksomme herpå. 

Skolen er med i flere programmer, og har en forpligtigelse i at etablerer kontakter og fortsætte de programmer skolen er en del af. Det var et ønske at drøfte fælles, hvor 

det giver mening at sende elever hen, men diskussionen omkring praktikmuligheder blev overskygget af COVID19. Verden er uforudsigelig, og der ligger meget arbejde fra 

både elever og arbejdsgiver i at forberede en udlandspraktik for så at aflyse i sidste øjeblik.  

 

Beslutning: LUU SOSU enige om, at det er en god mulighed med PIU og en god orientering, men grundet COVID19 giver det ikke mening, at tale yderligere om PIU. 

Der kan ikke sendes elever afsted, og der kan heller ikke modtages elever, som det ser ud nu. 

8.  

 

Gennemførelse – 

evaluering af SSA 

uddannelsen V/ Karen 

Brix Roed 

Præsentation af fund og drøftelse af anbefalinger fra 

evaluering af SSA uddannelsen samt kobling til LUU 

fællesmøde november 2019 

Bilag pkt. 8 ”Meningskondensat LUU 

fællesmøde 2019” 

 60 

min 

 

Referat: 

Karen indledte punktet. Kvalitetskonsulent Maibrit Rohde Christensen, Ph.d. og konsulent Charlotte Wegener, uddannelseskonsulent Kirsten Bisgaard Mathiesen og Karen 

Brix Roed har stået bag arbejdet med evalueringen. Evalueringen er ikke færdig, men vi kan fortælle lidt om det foreløbige arbejde.  

Slides vedhæftet referatet. Baggrunden og formål for SSA evalueringen blev gennemgået. 



 

 

Essenser:  

 Uddannelsens struktur (flytning af praktikperiodernes placering), merit-mulighederne fylder meget (mange forskellige elevtyper),  

 Uddannelsens indhold: fag og prøver: farmakologi har optaget mange samt placeringen af prøven  

 Samarbejde mellem skole og praktikplads: stor organisatorisk læring i processen 

Identitet, elevsyn/læringssyn og forventninger til eleverne fra både skole, praktikvejleder og arbejdsgiver.  

Faglig identitet – hvad kendetegner en SOSU assistent? 

Anbefalinger til udvikling af uddannelsen 

• Organisatorisk vidensdeling 

• Fag og faglighed (farmakologi, almen hygiejne…) 

• Helhedssyn/Helhedsorienteret undervisning 

• Uddannelsens struktur i opstarten 

• Kontaktperson gennem uddannelsen 

• Håndtering af forskellige elever 

• Samarbejde og kommunikation mellem praktik og skole 

 Der er flere spændende elementer at spore bl.a. i forhold til rekruttering og fastholdelse, som kan bruges aktivt. 

Efterfølgende diskussion: 

 Der kommer ro på usikkerheden omkring farmakologi, da opgaven ligger på DU-It. 

 Spændende foreløbige konklusioner – skal spilles ind i den nationale evaluering af SSA uddannelsen. Karen supplerede, og fortalte, at PASS har 

bygget deres evaluering op efter SOSU OJ’s evaluering. 

 

Rapporten forventes færdig i efteråret 2020, og kommer dermed til at ligge før den nationale evaluering foreligger. SOSU OJ’s rapport mangler diskussionen, hvor de 

teoretiske perspektiver kommer ind over analysen. Et indspark fra LUU til diskussionen: en udfordring at praktikvejlederne skal uddanne elever til et højere nivau end de 

selv har i farmakologi. 

Beslutning: Resultater og rapportens endelig skal med på et kommende LUU Møde. 

Beslutning: Meningskondensat fra LUU fællesmøde 2019 med på næste møde 



 

 

9. 

 

Orientering rekruttering – 

status på optag V/Kim 

Larsen 

   10  

Referat: 

Kim orienterede om optag (se slides fra mødet) 

Lidt flere optaget i 2020 end i 2019, men desværre langt fra godt nok, da vi erfaringsmæssigt har et frafald. 

Skolen skal optage alle der søger GF2. Dem som ikke har adgangskravene kan gå til optagelsesprøve.  

I Overgangen mellem GF2 og SOSU er der ca 1/3 del som ikke får en ansættelse – måske søger de ikke, måske vil de vente på voksenelevløn, måske er de ikke kvalificeret. 

Men der er altså en del, som ikke går videre.  

 

Fælles diskussion om mulige rekrutteringsområder:  

 Karen havde fokus på de mange med studentereksamen, som efter 27 mdr. ikke er i gang med en uddannelse (ny undersøgelse i RM). Flere af disse 

arbejder i praksis og kan gå i ny mesterlære (GF2 ved arbejdsgiver).  

 Et opmærksomhedspunkt omkring EUV1: Der er mange som har merit og kan gå ind og få en hjælperuddannelse på 17 uger. FOA har haft flere 

møder med Silkeborg og Skanderborg omkring mulighed for opkvalificering af allerede ansatte medarbejdere/ufaglærte, der kan tage en 

merituddannelse eller en EUV1. Ligeledes er FOA i dialog med jobcentrene og ledige fra andre brancher 

10. 

 

Nyt fra relevante 

mødefora 

V/ Fælles 

Punktet har til formål at sikre videndeling 

blandt LUU SOSU medlemmerne. 

Det er et ønske, at medlemmerne af LUU 

SOSU videregiver relevant information fra 

de mødefora medlemmerne har deltaget i. 

Eks. Samarbejdsforum, 

arbejdsgivernetværk og praktikforum.  

Medlemmerne bedes gøre sig 

overvejelser om hvilken 

information, der kan være 

relevant at videregive. 

 

 10 

min 

 

Referat: 

Samarbejdsforum: Ole fortalte, at Temadag er udskudt pga. COVID19 (skulle have været i oktober) 

Arbejdsgivernetværk mødes 8. september.  



 

 

Tværgående vejlederforum: Ole orienterede: Forum på tværs: Skulle have været i 2020, Nu udskudt til april/maj 2021. Ikke alle vejledere prioriterer møderne eller føler at 

de får udbytte nok ud af møderne (hovedsageligt fra Regionen), mens andre her fået stort udbytte. Opfordring fra medlemmerne til at møde op. 

 Ønsker medlemmerne det Tværgående vejlederforum på dagsorden igen, så skal det meldes ind til formandsskabet. 

Stort set alle møder er udsat pga. COVID19. 

11. 

 

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 

 Kommende VTU 2020 

 Orientering om ny 

ledelsesstruktur 

 Nyt fra uddannelseschef 

 Nyt fra chef for 

efteruddannelse og udvikling 

 Nyt fra formanden og 

næstformand 

Punkter til kommende dagsorden: 

 Rekruttering og fastholdelse 

  25 

min 

 

Referat: 

Nyt fra skolen: 

VTU: I oktober går VTU i gang. Spørgeskema sendes ud ca. 1. oktober og opfordre alle til at besvare. Et ønske at få flere besvarelser end de 60% sidste år.  

Resultater af VTU bliver præsenteret i det nye år. 

ETU kommer til november. Resultater herfra bliver også præsenteret i det nye år. 

 

Ny ledelsesstruktur: Organisationsændring: Uddannelseschef PA Doris Jensen stopper og går på efterløn fra 1. oktober 2020. Kim Larsen og Karen Brix Roed overtager Doris’ 

område. Hovedforløb og GF deles: Kim varetager førskole (brobygning mm), GF1 samt GF2(SOSU og PA) og Karen får hoveduddannelserne SOSU og PA, men der vil være 

flere elementer på tværs mellem Karen og Kim. Der bliver en overgangsperiode frem til årsskiftet, da ikke alt kan iværksættes fra 1.okt. 

Uddannelsesledere: 



 

 

Aarhus: Rene under Kims ansvar og Lisbeth Andreasen er under Karens ansvar. Der skal beskrives en koordinatorfunktion. 

Silkeborg: Allan Boesgaard er under Kims ansvar og Anette Offersen er under Karens ansvarsområde 

Skanderborg: Annette Locht Hansen (koordinator) er under Allan Boesgaard og dermed under Kim. 

EVU går på tværs og har Hanne Mentz Nedergaard som uddannelsesleder og hører under Karen. 

Alt vejledning og rekruttering er under Kim. 

 

Kim fortale, at Skills Kick off og regionsmesterskabet er aflyst. Vi afventer, hvad der skal ske fremadrettet.  

 

Karen orienterede om efteruddannelsen: 

Skolen er godt igang med efteruddannelse, og flere forløb er i gang. Få aflyste forløb, men vi afventer hele tiden, hvis der skulle ske nyt.  

Karen tog fat i behovsindmelding for 2020. Skolen kan kun beklage, at det ikke var muligt at få Behovsindmeldingen med på et LUU møde, men tidsfristen var ikke til at 

flytte. Formandskabet for LUU SOSU og LUU PA fik den tilsendt og kommenteret inden skolen sendte den ind. 

 

Karen orienterede om ny mail fra FEVU: 

FEVU opfordrer hermed lokale uddannelsesudvalg til at indsende en kort besvarelse af følgende spørgsmål: 

 hvilke mål i social- og sundhedsuddannelserne, vurderer I er særligt relevante i forhold til at arbejde med empati og tilgangen til mennesker og forebyggelse af en 
uhensigtsmæssig kultur, og hvordan arbejder I med dette tema på skolen og i praktikken? 

 hvilke AMU-uddannelser for social- og sundhedsmedarbejdere vurderer I er særligt relevante i forhold til at understøtte arbejdspladsernes indsatser for at 
professionalisere tilgangen til mennesker og forebygge en uhensigtsmæssig kultur? 

 er det de lokale uddannelsesudvalgs opfattelse, at der er behov for nye centrale tiltag i denne sammenhæng? 

Beslutning: Skolen sender ud til medlemmerne og opfordre til at sende svar til Anne Katrine indenfor 14 dage!!!! 

 

Nyt fra næstformand:  

Praktikvejlederkonference aflyst. FOA er gået i samarbejde med SOSU OJ og den demenssimulatoren, hvor medlemmer kan komme igennem den lange simulation og 

supervision.  

Ang. Akademimodul for praktikvejledere: Det har været svært at forholde sig til det nye modul, da det ikke har været gennemskueligt hvorledes modulet adskiller sig fra 

andre uddannelsesforløb samt hvorledes modulet kan bruges i allerede igangsatte akademiuddannelser og hvorledes det tæller. Det har ikke været muligt at få svar på alle 

spørgsmål ved uddannelseskonsulent Kirsten Bisgaard Mathiesen. Skolen får det undersøgt. 



 

 

Punkter til kommende dagsorden: 

Se i referatet. 

Datoer LUU 2021 

 

Sara Tuffs ønskede at få talt omkring ubrugte AUB midlerne og mulighederne for at anvende midlerne i fællesskab. Der har i dag været talt om overgange for eleverne. En 

mulighed med AUB midlerne kunne være, at se på, hvordan kan vi støtte op om de udfordrede elever og hvordan kan vi forberede elever til at søge ansættelse? 

 

Karen ønskede indput til fælles LUU møde i november, hvilket afstedkom en kort drøftelse. Beslutning: Grundet COVID19 var der enighed om, at fælles LUU møde i 

november 2020 udsættes. 

12. 

 

Orientering 

Behovsindmelding 2020 til 

FEVU samt orientering om 

sammenslutning af SEVU 

og EPOS= FEVU V/ Karen 

Brix Roed 

Jf. mail fra SEVU juni 2020 blev skolen og lokale LUU 

udvalg bedt om at udarbejde en behovsindmelding.  

Det lykkedes ikke skolerne af få udsættelse på 

Behovsindmeldingen, og skolen har derfor skrevet 

Behovsindmeldingen ud fra tidligere dialoger på LUU SOSU, 

LUU pæd samt i dialog med formandsskabet for de 2 

udvalg. 

Bilag pkt. 12 vedr. sammenlægning samt 

”behovsindmelding” vedlagt 

   

Referat: Punktet taget under pkt. 11 

13. Evt.     

min 

 

Referat: 

Karen orienterede kort om et møde hun skal deltage i med professionsskoler. Der er en interesse i at se SSA ind i en professionsbachelor. Karen er inviteret med som SOSU 

skole, og skal fortælle om baggrunden for SSA og målene i SSA uddannelsen. Karen melder tilbage hvordan mødet går. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Deltagere, SOSU LUU 1.møde 7. SEPT 2020 kl. 8.30-13.30 på afdelingen i Skanderborg 

  

LUU-formandskab 

Navn Titel Organisation Afbud 

Marianne Beck 

Andersen 

Formand 

Uddannelsesansvarlig MSO Aarhus Kommune  

Lone Smedegaard 

Næstformand 

Sektorformand FOA-

SOSU 

FOA Silkeborg-Skanderborg  

LUU-medlemmer 

Navn Titel Organisation Afbud 

Lisbeth Riis Jensen Uddannelsesansvarlig Odder Kommune X 

 

Laila Andersen Uddannelsesansvarlig 

SOSU 

Silkeborg Kommune  

Jeanette Gudmann 

Nielsen 

SSA, Praktikvejleder- 

LC Skæring, Aarhus 

Kommune 

FOA Aarhus  

Jette Ohlsen Sektorformand FOA-

SOSU 

FOA Aarhus x 

Karin Husted 

 

SSA, Praktikvejleder - AUH, Region 

Midtjylland 

FOA  

Marianne Wolf Vicekontorchef  Region Midt  

Birte Mikkelsen Deltager i stedet for 

Marianne 

Region Midt  

Linda Østergaard Johansen 

 
SSA Skanderborg kommune Ældre, 

Praktikvejleder 

FOA Silkeborg-Skanderborg  

Rie Halling Steen Uddannelsesansvarlig  Skanderborg Kommune  



 

 

Sanne Hastrup Hansen SSA, Socialafdelingen i Silkeborg, 

praktikvejleder 

FOA Silkeborg-Skanderborg  

Sara Tuffs Uddannelsesansvarlig 

 

Favrskov Kommune  

Tilforordnede 

Navn Titel Organisation Afbud 

 

Lilian Gade 

Abrahamsen 

Uddannelsesansvarlig Region Midt  

Inger Skov Halgård 

Kjærgaard 

Uddannelsesansvarlig  Region Midt x 

Sara Coslovi (i stedet 

for Inger Skov Hal 

 

Uddannelseskoordinat

or 

Region Midt  

Ole Svejstrup,  

 

Uddannelsesansvarlig  Aarhus Kommune MSB  

Jens Kristian Knappe Elev repræsentant, 

afd. Aarhus 

SOSU Østjylland  

Vacant Elevrepræsentant  

 

 SOSU Østjylland  

Karen Brix Roed Uddannelseschef for 

Efteruddannelsen og 

forskning 

SOSU Østjylland  

Kim Larsen Uddannelseschef for 

SOSU Uddannelserne 

SOSU Østjylland  

Verner Sønderby Praktikansvarlig og 

vejleder 

SOSU Østjylland  

Anne Katrine Valeur 

 

Sekretær for udvalget SOSU Østjylland  



 

 

 

Gæster    

Maibritt R. Christensen 

 

Kvalitetskonsulent  SOSU Østjylland  

Mette Gamborg PIU coordinator SOSU Østjylland 

 

 

Jan Wadsholt PIU coordinator SOSU Østjylland 

 

 

 


