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Formål og kommissorium for møderne mellem skolen og 

arbejdsgivere, kaldet skole-/arbejdsgiverforum Nord og Midt. 

 

Formål 

Formålet med møderne er at kvalificere, koordinere og skabe sammenhæng i de 

konkrete uddannelsesforløb, som arbejdsgiverne i de fire kommuner, de to regioner 

og SOSU-skolen STV samarbejder om. 

 

Grundlag og fokusniveau 

Mødefora er etableret efter ønske fra såvel arbejdsgiversiden i de fire kommuner, de 

to regioner og SOSU-skolen STV. Samarbejdets fokusniveau er primært operationelt 

og konkret. 

 

Opgaver og kompetencer 

De primære opgaver har fokus på følgende 

 Arbejde med opgaver som er behandlet eller skal behandles i LUU/LEU 

- Opgaver, som fordrer samarbejde mellem arbejdsgivere og skolen på 

operationelt niveau med henblik på konkret udmøntning i praksis 

- Opgaver som kvalificeres forud for behandling i LUU/LEU 

 Samarbejde om de konkrete optag på uddannelserne 

 Konkret samarbejde om rekruttering  

 Samarbejde om informationsmøder ift. de forskellige uddannelsesforløb 

 Aftale principper for fordeling af de konkrete praktikpladser 

 Samarbejde om virksomhedsforlagt undervisning (driftsdelen) 

 Håndtering af fravær  

 Drøfte plan for holdstart mhp. på den formelle drøftelse og godkendelse i LUU 

 Drøftelse af flowplaner og konsekvenser ift. ”overlab” 

 Drøftelse af principper for skole- og praktikplaner 

 Kompetencer til at aftale forhold omkring konkrete elevhold, som fordrer et tæt 

samarbejde mellem skole og arbejdsgiver om løsningen af opgaverne 
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Organisering – mødestruktur – deltagerkreds 

De deltagende organisationer vælger selv deres arbejdsgiverrepræsentation og SOSU 

STV udpeger skolens deltagere. 

 

- Thisted, Morsø, Region Nordjylland og SOSU-STV 

o To repræsentanter fra Region Nordjylland, én repræsentant fra Thisted 

kommune, én repræsentant fra Morsø Kommune, to repræsentanter fra 

SOSU-STV 

 

 

- Skive, Viborg, Region Midtjylland og SOSU-STV  

o To repræsentanter fra Region Midtjylland, én repræsentant fra Skive 

kommune, to repræsentanter fra Viborg Kommune, to repræsentanter 

fra SOSU-STV 

o En repræsentant fra Kær – pleje og omsorg (privat aktør) 

 

Der kan indkaldes personer ad hoc ift. dagsordenspunkter (psykiatri, somatik). 

 

Der afholdes 4 årlige møder – ekstraordinære møder kan afholdes efter ønske.  

 

Møderne placeres minimum 2 uger før LUU/LEU-møderne.  

 

Møderne afholdes adskilt i hhv. Midt og Nord, med mindre andet aftales.  

 

Vedtaget på fællesmøde i Skive den 19. november 2018. 

 

 


