
 
 

Referat 2.møde i LUU SOSU 10. maj 2021 

Deltagere: Se mødeprotokol 

 

Mødeleder: 

Marianne Beck 

Andersen 

Referent: Anne 

Katrine Valeur 

 Emne (og ansvarlig) Sagsfremstilling Forberedelse til punktet Proces Afsat 

tid 

X 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden  

V/ Marianne Beck Andersen 

   2 

min. 

 

Referat: 

Mødet startede med præsentation af alle deltagere.  

Dagsroden godkendt. 

2. 

 

Kommentar til referat af 

1.februar 2021 

V/ Marianne Beck Andersen 

Referatet sendt ud 17. februar 2021, og der er ikke 

indgivet kommentar til referatet jf. frist i 

forretningsorden. 

Bilag pkt. 2 ”Referat fra LUU SOSU 1. februar 

2021 vedhæftet 

 

 3 

min. 

 

Referat: 

Referatet godkendt. 

3.  

 

Status COVID19 V/ Kim 

Larsen og Karen Brix Roed  
Kort status på COVID19, skolens uddannelser og 

aktiviteter. 

Kort status fra arbejdsgivere og FOA – bordet rundt 

  10 

min. 

 

 

Referat: 

Kim Larsen orienterede: Der er åbent for al undervisning på hoveduddannelserne samt på efteruddannelsesområdet. Der er enkelte tilfælde af smittede elever på alle 

afdelinger. Eleverne er smittet i fritiden og ikke på skolen. 

Karen fortalte om skolens testsystem og selvtest. Der er uddannet supervisorer til opgaven. Det går godt med at varetage opgaven omkring test, smitteopsporing og 

procedurerne omkring håndteringen er gode.  

Praktikken meldte tilbage, at det kører i praktikken. 

4. 

 

Orientering og drøftelse 

skolepraktikplaner  
I forbindelse med ansættelse af elever allerede fra GF2 

astedkommer dette behov for nye skolepraktikplaner. Når 

eleverne har elevkontrakt skal skolepraktikplanerne leve 

op til ferie loven og samtidig må der ikke være et ophold 

mellem GF2 og hovedforløbet  

Vedhæftet er bud på nye skolepraktikplaner. 

Bilag pkt. 4  

”SSA uddannelsesopbygning fra 2022 fordelt 

på elevtyper” samt ” SSA uddannelsesopbygn 

NUVÆRENDE fordelt på elevtyper” 

 45 

min. 

 



 

Skolen har været i dialog med SOSU Randers, som ikke 

umiddelbart ønsker at ændre på deres planer.  

Skolen ønsker en drøftelse af det videre arbejde med det 

videre arbejde med skolepraktikplaner på dette LUU 

møde. 

De vedhæftede skitser gennemgås på mødet af Karen. 

Referat:  

Karen gennemgik de vedhæftet filer. 

Planen er drøftet i arbejdsgivernetværk med henblik på at få lavet principper for skolepraktikplaner, hvor afkortningen af elever over 25 år skal ligge til slut i uddannelsen. 

Skolen har været i dialog med SOSU Randers, som ikke ønsker ens skolepraktikplaner med SOSU OJ. 

Håbet er, at planerne kan være gældende fra april 2022. Planen i Esbejrg ligner den SOSU OJ fremlægger.   

Antallet af skoledage ligger fast og uddannelsen har den bekendtgørelsesbeskrevne længde. 

Efterfølgende drøftelse og spørgsmål:  

• Enighed om, at det er godt at placerer de 5 ugers afkortning til sidst i uddannelsen. Det giver rigtig god mening. 

Standardafkorningne på 5 uger er følgende fag: 2 ugers engelsk, 1 uge VAF fag, 1 uge VUF fag og 1uge mødet med borgeren. 

• Den tilsendte plan gør, at EUV2 eleverne(voksne over 25 år) undgår opstart direkte i praktikken 

• Planen giver fælles opstart for flest mulige elever (holdfølelse) 

Der vil fortsat være en udfordring med de elever der har afkortning for praktik (jf. bilag 1 afkortningen): Karen spurgte om det er muligt, at lave optag 1 gang om året for 

disse elever. Der er ca. 3-5 elever pr. optag om året.  

Beslutning: Karen og Kim arbejder videre med planen og går i arbejdsgivernetærk. Ligeledes enighed om, at der arbejdes videre med at optage EUV2’ere 1 gang om året.  

Tankerne om landsdækkende praktikplan ligger pt. stille, men afventer kommende dimensioneringer, så på sigt er det forstat muligt, at der kan komme landsdækkende 

skolepraktikplaner. 

5. 

 

 

Orientering om Rapporten 

”Evaluering af SSA 

uddannelsen” samt 

drøftelse af mulighederne 

for større sammenhæng i 

overgangen skole-praktik 

Kort orientering om rapportens konklusioner og 

perspektiver.  

Punktet er ligeledes en opfølgning fra sidste møde 

omkring øget gennemførsel, hvor LUU SOSU fremlage bud 

på øget gennemførsel.  

Bilag pkt. 5 ”Rapport Evaluering af SSA 

uddannelse” sendes ud i uge 18 (første 

udgave) 

 45 

min 

 



 

V/ Karen Brix Roed 

Referat  

Karen gennemgik rapportens baggrund, opbygning, teorier samt konklusioner. Præsentation vedhæftet. 

Anbefalinger og konklusioner: 

• Farmakologi i fokus (I dag er der stort set ikke spørgsmål til det, men det er stadig et fag, der fylder i elevernes bevidsthed) 

• Uddannelsesspecifikke fag – fokus på fagene i sammenligning med farmakologi. 

• Helhedsorienteret undervisning: Sammenhæng mellem fagene på skolen og sammenhæng mellem skole og praktik. 

• Overgange i uddannelsen: samarbejde på mesoniveau – skabelse af den røde tråd (mellem skole/prakti, mellem fag, mellem praktikker) 

• Udvikling af faglig identitet.  

• Tværorganisatorisk samarbejde og ansvar. 

Efterfølgende drøftelse: 

1. Godt at blive bekræftet i, at uddannelsen krævede initiativer og handlen, for at blive bedre, hvilket har afstedkommet bla. Tværgående praktik 

vejledermøder hvor også undervisere kan deltage. 

2. DU-IT: Spot spor kan skabe sammenhæng/den røde tråd i uddannelsen og sikre overgange. 

3. Prøvehandling Praktik-rute planer? (netværk ml. praktikker, undervisere)        

4. Prøvehandling - En vejleder el. kontaktlærer på tværs af praktikker                 Organisationssammenhæng 

5. Overgangssamtaler (→on-line) mellem praktikvejleder, kontaktlærer og ”stam” kontaktlærer ved frafaldstruede elever. 

 

Beslutning: Punktet med i et kommende møde omkring rekruttering og fastholdelse. 

Skolen arbejder videre med fokus på punkt 1, 2 og overgangssamtaler til næste møde.  

6.  

 

 

Kort orientering om 

høringssvar ”Procedure for 

optagelse på SOSU-skolerne 

og ansættelse i 

kommunerne af GF2 +25 

årige SOSU assistentelever 

fra begyndelsen af GF2” 

Skolen bad LUU SOSU om at sende kommentar til 

høringssvar. Svaren blev samlet og efterføglende sendt 

afsted.  

Kort orientering om processen og svaret fra SOSU 

Østjylland. 

Bilag pkt. 6 ”Høringssvar”    10 

min 

 

Referat  



 

Processen omkring høringssvaret har været hektisk.  Skolen siger tak for alle de indkomne kommentar. 

Lige nu er der mange uafklarede elementer omkring optag, som kan give forvirring: Aftalen er, at man søger om optagelse ved skolen. Er man berettiget til optag, så 

henvises til arbejdsgiver med henblik på ansættelse. Der skal laves bedre logistik og koordinering for optag af elever, og vi er alle i proces herom. 

7. 

 
Orientering om 

psykiatripladser i Silkeborg 

V/ Laila Andersen– 

Laila Andersen vil orienterer om psykiatripladser i 

Silkeborg Kommune 

Bilag pkt. 7:Orientering LUU Praktikpladser i 

Silkeborg kommune 

 10 

min 

 

Referat:  

Laila orienterede kort om psykiatripladser i Silkeborg. Som anført i uddannelsesordningen, så kan lokale forhold bevirke, at der skal findes andre psykiatripladser end dem, 

som står anført i uddannelsesordningen.  

Silkeborg kommune laver psykiatripladser følgende steder: Demens, Geronto samt handicap/psyk (oligofrani) og autismeområdet. Silkeborg kommune har en geografi, som 

gør, at det er svært at samle psykiatripladserne. 

Det er en udfrodring på landsplan med at finde psykiatripladser og ikke kun isoleret til Silkeborg, og de andre kommuner i LUU kan genkende problemstillingen. 

Efterfølgende god drøftelse på LUU omkring tolkningen af uddannelsesordningen. Lilian påpegede, at de i psykiatrien betegner psykiatripladser som steder med ”Patienter 

med psykiatrisk diagnose og personale uddannet til at varetage plejen af disse beboere”. 

Beslutning: LUU godkendte oplægget og begrundelserne for valg af psykiatripladser i Silkeborg kommune. De andre kommuner i LUU kan bruge samme beskrivelse som Laila 

og Lilians betegnele, som grundlag for valg af psykiatripladser i de andre kommuner.  

8.  

 

Orientering om 

henvendelse fra FEVU:  

Behov for AMU 

uddannelser, 

behovsindmelding mm. 

V/ Karen Brix Roed 

Henvendelsen fra FEVU omhandler lokale indsatser 

iforhold til rekruttering,indsatser til at skabe øget 

sammenhæng mellem EUD og AMU samt ønsker til Online 

AMU Forløb 

Spørgeskemaet er derudover en behovsafdækning i 
forhold til LUUs ønsker til AMU-uddannelserne på 
baggrund af udviklingstendenser på arbejdsmarkedet. 
Behovsindmeldinger fra de lokale uddannelsesudvalg 
anvendes til FEVU’s årlige arbejdsmarkedspolitiske 
redegørelse, herunder ansøgninger om revision og nye 
uddannelser fra UUL-puljen.  

Formandsskabet for LUU SOSU og LUU PÆD har sammen 
med skolen udfyldt besvarelsen. 

Bilag pkt. 8: LUU Spørgeskema udfyldt  5 

min 

 



 

Referat: 

Karen orienterede:  

Skolen bad om udsættelse, da LUU’erne ikke kunne mødes inden besvarelsen skulle være indsendt til FEVU 3. maj. 

Skolen har derfor vendt henvendelse med formandskabet i LUU SOSU og LUU PÆD samt drøftet det med uddannelseslederen for Efteruddannelsen.  

Det indsendte svar er justeret lidt i forhold til det udsendte, da formandskabet for LUU Pæd havde enkelte kommentar.  

Punktet afstedkom, at Lone Smedegaard opfordrede alle i LUU til at melde ind til skolen hvad de hver især gør i forhold til rekruttering og fastholdelse. Gode ideer, som 

medlemmerne ønsker at dele, sendes til Anne Katrine Valeur (akv@sosuoj.dk) i løbet af de næste 14 dage (deadline 21. maj). Så kan ideerne komme ud med referatet. 

9. 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: 

Verne fortalte om et afholdt webinar i praktikforum under nedlukningen. Der er flere webinar på vej både i maj og til efteråret.  

Der har også været afholdt webinar om DU-IT. Dem, som ikke deltog kan se mere via linket her http://kortlink.dk/microsoft/2b8zw  

Birte Mikkelsen deltog 27. april i møde i Samarbejdsforum. Dagsorden blev ikke nået, men skolerne talte om tiltag omkring rekruttering samt ansættelser på GF2 fra august 

af.  

Karen orienteret om Arbejdsgivernetværk, hvor ansættelser på GF2 fylder meget. 

10. 

Kl. 11.25 

– 11.50 

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/uddannelseschefer 

• Nyt fra formanden og 

næstformand 

Bilag pkt. 10 Konference ”SOSU 

Uddannelserne som forskningsområde” 31. 

aug. 2021 

 25 

min 

 

mailto:akv@sosuoj.dk
http://kortlink.dk/microsoft/2b8zw


 

Punkter til kommende dagsorden: 

• Temadrøftelse: sammensætning af 

kommende LUU SOSU efter næste 

kommunalvalg (medlemmer, 

tilforordnede, forretningsorden) 

• Du-it – status evaluering 

• Esbjerg Modellen: Fælles 

drøftelse: Hvad tænker kommuner 

i det her LUU om den måde at 

tilrettelægge praktikvejledning 

på? 

Referat: 

Nyt fra formandsskabet: 

Grundet de sidste møder, som har været afholdt virtuelt har der været skåret i dagsordenspunkterne til LUU SOSU. Formandskabet og skolen ser derfor tilbage på tidligere 

referater og vil få dagsordenssat bl.a. temadrøftelserne samt evt. manglende opfølgnigner. 

FOA får mange henvendelse omrking hygiejnisk rengøring fra både SSH og SSA. Kommuner skal snart ansætte afløsere til ferierne, og det vil være oplagt at få hygiejnisk 

rengøring. Efteruddannelsen tager det med tilbage og ser på mulighederne for at tilrettelægge kurser.  

Nyt fra Skolen: 

Der er ansat 2 nye uddannelsesledere til at varetage førskoleaktiviteter og GF: I Silkeborg er Heidi Nickelson ansat og i Aarhus er Marianne Thorhauge ansat. 

Der er fokus på den digitale erhversskole, og den 18. maj afholdes stor pædagogisk dag for alle skolens medarbejdere. Til efteråret afholdes der pædagogisk dag med fokus 

på simulation. 

Skolen har stort fokus på kommende rekrutteringsmønstre, når ansættelser på GF2 træder i kraft. Det kan betyde noget i forhold til de 22-24 årige, som måske vil vente 

med at søge. 

Skolen bad alle sætte kryds i kalenderen 31. august til konferencen ”SOSU uddannelserne som forskningsområde” 

Dagsordenspunkter: 

- Opfølgning SSA rapporten – og evt. igangsatte initiativer. 

- Opfølgnign og status Skolepraktikplaner  

 

Nyt fra medlemmerne: 



 

Det blev påpeget fra Lilian Gade Abrahamsen, at skolens hjemmeside fortsat ikke er optimal for praktikken. Det er svært at finde rundet på siden og ikke nemt at lokalisere 

de ønskede papir for uddannelsen. Skolen indkalder Lilian til et møde med skolens kommunikationsafdeling. 

Lilian orienterede ligeledes om organisationsændring i Region midt: Psykiatri og social har hidtil været en organisation, men er nu delt i 2 med hver sin leder. Som 

uddannelsesansvarlig dækkede de begge dele og det gør de fortsat, men nu under 2 forskellige ledere. 

Ole Svejstrup fortalte om den nyansatte fastholdelsesmentor, som er ansat i en 3 årig projektperiode. Hun skal have øje på de elever, som kan være frafaldstruet og som på 

en eller anden måde ikke passer ind i det nuværende system, og dermed kan risikere at droppe ud af uddannelse. 

11. Evt. 

 

    

10 

min 

 

Referat: 

Laila Andersen bad om at få Tina Villumsen fra psykiatrien i Silkeborg med på referatlisten fremadrettet, da hun ellers vil få oplysninger fra LUU sent inden referatet er 

tilgængelige på hjememsiden. Tina får referatet fremadrettet. 

Psykiatrien spurgte om muligheden for at blive varslet omkring antallet af eleve, så praktikkerne kan planlægges bedst muligt. Fra et hold starter går der 1½ år før de 

kommer ud i psykiatrien. Skolen tager fat i uddannelsessekretærerne i henholdsvis Silkeborg og Aarhus og kan ved opstart i skoleperiode 2 give en melding på, hvor mange 

elever, der kommer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

1. Deltagere, SOSU LUU 2. møde 10. maj 2021 kl. 8.30 – 12.00 

 

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  

 

Laila Andersen Uddannelsesansvarlig 

SOSU 

Silkeborg Kommune  

Jeanette Gudmann 

Nielsen 

SSA, Praktikvejleder- 

LC Skæring, Aarhus 

Kommune 

FOA Aarhus AFBUD 

Jette Ohlsen Sektorformand FOA-

SOSU 

FOA Aarhus AFBUD 

 

Karin Husted 

 

SSA, Praktikvejleder - AUH, Region 

Midtjylland 

FOA  

Marianne Wolf Vicekontorchef  Region Midt AFBUD 

Birte Mikkelsen Deltager i stedet for 

Marianne 

Region Midt  



 

Linda Østergaard Johansen 

 
SSA Skanderborg kommune Ældre, 

Praktikvejleder 

FOA Silkeborg-Skanderborg Afbud 

Rie Halling Steen Uddannelsesansvarlig  Skanderborg Kommune  

Sanne Hastrup Hansen SSA, Socialafdelingen i Silkeborg, 

praktikvejleder 

FOA Silkeborg-Skanderborg  

Irene Winther Uddannelsesansvarlig 

 

Favrskov Kommune AFBUD – 

fremadret

tet Jael 

deltager 

Jael Rothbøll Jacov Uddannelsesansvarlig  Favrskov Kommune  

Tilforordnede 

Navn Titel Organisation Afbud 

Lilian Gade 

Abrahamsen 

Uddannelsesansvarlig Region Midt  

Inger Skov Halgård 

Kjærgaard 

Uddannelsesansvarlig  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  

 


