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Den 1. september 2022 

Formål og kommissorium for skole-oplæringsforum 

 

Formål 

Formålet med møderne er at drøfte og kvalificere elevernes uddannelse med fokus på 

pædagogik og didaktik, herunder rammerne for elevernes læring og dannelse, samt 

progression, sammenhæng og gennemførelse under hele uddannelsesforløbet. 

 

Overordnet vision 

Den overordnede vision er, at udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder i 

sammenhæng mellem skole og oplæring til gavn for eleverne, oplæringen og skolen. 

 

Grundlag og fokusniveau 

Mødefora er etableret efter ønske fra såvel de oplæringsansvarlige i de fire 

kommuner, de to regioner og SOSU-skolen STV.  

Dette mødeforum skal ses i sammenhæng med LUU/LEU og arbejdsgiver/skoleforum. 

Se oversigt over medlemmer på skolens hjemmeside https://sosu-stv.dk/i-

oplaering/skole-oplaeringsforum 

 

Opgaver 

De primære opgaver har fokus på følgende: 

• Samarbejde om indholdet og kvaliteten i elevernes uddannelse mhp. at 

eleverne kan blive så dygtige som muligt 

 

• Drøftelse af og samarbejde omkring elevernes muligheder for at trives bedst 

muligt under uddannelsesforløbet i såvel oplæring- som skoleforløb, herunder 

beslutte hvilke konkrete forslag/ideer, der skal bringes videre til 

arbejdsgiver/skoleforum eller til LUU/LEU afhængigt af indholdet 

 

https://sosu-stv.dk/i-oplaering/skole-oplaeringsforum
https://sosu-stv.dk/i-oplaering/skole-oplaeringsforum
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• Drøfte og arbejde for, at eleverne får de bedst mulige rammer for læring og 

erhvervsfaglig kompetenceudvikling på tværs af skole og oplæring, herunder 

bringe ideer og forslag videre til drøftelse/beslutning i de øvrige samarbejdsfora 

 

• Idégenerere og udveksle ideer ift. hvordan nye eller ændrede pædagogiske 

tiltag bedst muligt implementeres i oplæring og på skolen 

 

• Sammen arbejde for at skabe bedst mulig sammenhæng mellem teori og 

oplæring, herunder overgangene mellem teori og oplæring. Udveksle ideer som 

understøtter sammenhæng og overgange.  

 

• Drøfte elevprofiler og elevkultur mhp. øget indsigt og forståelse for tilgangen til 

og samarbejdet med de elever, der går på uddannelserne. Viderebringe ideer 

og forslag som skal behandles i LUU/LEU mhp. implementering på 

uddannelserne. 

 

• Idéudveksle omkring de udfordringer, der til enhver tid er ift. nogle elevers 

gennemførelse af uddannelsen mhp. at videregive ideer til 

arbejdsgiver/skoleforum evt. LUU/LEU 

 

• Være idégenerator ift. planlægning og gennemførelse af temaeftermiddage eller 

temadage for oplæringsvejledere 

 

Organisering – mødestruktur – deltagerkreds 

De deltagende organisationer fra praksis vælger selv deres repræsentation og SOSU- 

STV vælger skolens deltagere. 

To repræsentanter fra Thisted Kommune 

Én repræsentant fra Morsø Kommune 

Tre repræsentanter fra Region Nordjylland 

To repræsentant fra Skive Kommune  

Tre repræsentanter fra Viborg Kommune  

Tre repræsentanter fra Region Midt 

Én repræsentant fra KÆR – pleje og omsorg 

Fire – seks repræsentanter fra SOSU-STV  
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Der kan indkaldes repræsentant/repræsentanter for oplæringsvejledere og/eller 

undervisere til punkter på møderne, såfremt skole-oplæringsforum beslutter det. 

 

Skole-oplæringsforum kan nedsætte mindre arbejdsgrupper til at arbejde med 

udvalgte temaer mph. drøftelse og beslutning på efterfølgende møder. 

 

Der afholdes to årlige møder. Møderne placeres i januar og i september måned med 

mindre andet aftales. 

 

Mødeledelsen varetages af SOSU-skolen. 

Skolen stiller sekretærbistand til rådighed. 

 


