
 

 

Referat LUU/LEU PA møde den 8. september 2022 

Sted: Social- og Sundhedsskolen lokale 2. 

Tidspunkt: Torsdag den 8.  kl. 9.00 – 11.30 

Deltagere: Lone Rask Hansen – Skive Kommune, Udviklingskonsulent 

  Pia Klostergaard – SOSU STV uddannelseschef 

  Gitte Hansen – FOA, faglig sekretær 

  Therese Færch Christensen – SOSU STV, uddannelsesleder 

  Helle Damsgaard – SOSU STV, Kursus- og udviklingschef 

  Karna Laustsen – Underviserrepræsentant 

  Amanda Nielsen og Emil Christian F Torpe (suppleant) – elevrepræsentant  

 Lise Jørgensen – FOA (er suppleant og deltager derfor ikke) 

 Lene Vestergaard Andersen – Skive kommune 

Afbud: Karna Laustsen, Lene Vestergaard Andersen, Amanda Nielsen 

Referent:  Berit Andersen 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og opfølgning på sidste møde 9.00 – 9.10  

 (V/ Pia Klostergaard) 

 

 Bilag:  

 Referat fra sidste møde 

 

 Referat: 

 Pia bød velkommen, og der var en kort præsentationsrunde. 

 Lise Jørgensen er fremadrettet suppleant for Gitte Hansen. Hun forbliver på 

listen og modtager materiale m.v. 

   

 

 

2. Økonomi og kvalitet 9.10 – 9.30 

(V/ Jakob F Høeg)  

 

Sagsfremstilling: 

I efteråret 2021 blev der gennemført virksomhedstilfredshedsundersøgelse 

(VTU) og Elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU) som en del af skolen 

obligatoriske kvalitets-arbejde. Ifølge årshjulet for LUU/LEU deltager skolens 

direktør Jakob Høeg i LUU/LEU-mødet i 3. kvartal med henblik på 



 

 

fremlæggelse og drøftelse af resultatet af disse undersøgelser. 

 

Samtidig er der en kort gennemgang af skolens økonomi ift. regnskab for 

2021 og budget for 2022. 

 

Bilag: 

Bilag 2.1 ETU 

Bilag 2.2. VTU 

 

Indstilling: 

Drøftelse af resultat af VTU og ETU, samt forslag til mulige 

initiativer/anbefalinger fra LUU/LEU inden for de to områder. 

Det indstilles, at skolens orientering om skolens økonomi tages til efterretning. 

 

Referat: 

Skolens direktør gennemgik kort resultaterne at VTU 

(Virksomhedstilfredshedsundersøgelse) og ETU (elevtrivselsundersøgelse) 

 

ETU: 

Generelt set er eleverne glade for at være på skolen, og skolen ligger over 

landsgennemsnittet på stort set alle parametre. 

Skive Kommune har gang i et projekt omkring styrkelse af samarbejdet 

mellem skole, praktik og arbejdsgiver. 

Skolen er meget tilfredse med samarbejdet med Skive kommune omkring PA- 

uddannelsen og det er gensidigt. 

De faglige krav på skolen kan gøres bedre ift. differentiering, da der er flere 

ufaglærte, der eksempelvis kommer med en del erfaring fra arbejdsmarkedet, 

der starter på en PA. 

Der efterspørges en ETU kun på PA-uddannelsen. Skolen undersøger 

muligheden for dette. Alternativt kan vi supplere skole-ETU med et ”hold-ETU” 

for PA. 

 

VTU: 

Skolen ligger højt ift. landsgennemsnittet og det ses, at der stort set er 

fremgang på de fleste parametre – specielt på arbejdsgivernes bedømmelse af 

elevernes præstation. 

Det skal overvejes om Anne Mette Marling (Viborg), der ansætter 5 elever skal 

svare på VTU. OBS at de kun har elever på GF2 

Der efterspørges en arbejdsgang ift. syge/fravær, når eleverne er på skolen. 

På SOSU-området ringer eleverne ind til arbejdsgiverne og sygemelder sig i 

skoleperioder. Kan man gøre noget elektronisk i stedet for? Der kommer nyt 

omkring fravær ifm. revidering af skolens ordensregler. Sættes på som punkt  

til næste møde. 

 

Økonomi: 

Skolen har haft vigende optag på GF2 rettet mod SOSU-hjælper og SOSU 



 

 

assistent samt på hovedforløbet på SOSU-assistentuddannelsen. Dette 

betyder, at skolen ser frem mod et underskud i år. Der er iværksat forskellige 

ting, bl.a. intelligent ansættelsesstop og generelt opbremsning på 

udgiftsniveauet. 

Skolen arbejder intenst sammen med kommunerne om rekruttering til 

uddannelserne. 

Vi kan ikke tvinge folk ind på vores uddannelser, men kommunerne kan gøre 

noget for vores aktivitet ift. at efterspørge efteruddannelse og 

kompetenceudvikling. Dette tages til efterretning. 

 

LUU/LEU tog orienteringen til efterretning. 

 

 

3. EUV1 9.30 – 9.45 

(V/ Pia Klostergaard) 

 

Sagsfremstilling: 

SOSU STV ønsker at oprette et EUV1 hold med start 1/8 2023. 

For at kunne oprette et økonomisk og pædagogisk rentabelt hold, skal der 

som udgangspunkt være min. 15 deltagere, og der vil være samlæsning med  

ordinære PA-EUD hold. 

Erfaringer fra tidligere forløb viser, at der ligger en stor 

kommunikationsopgave ift. både kommende ansøgere og institutionsledere ift. 

uddannelsens varighed, indhold samt de økonomiske rammer for såvel elev  

samt den institution, som sender en ufaglært medarbejder på EUV1- 

kompetenceudviklingsforløb.  

Lone og Pia har lavet en foreløbig grovskitse til procesplan, som lyder: 

September 22:  Udarbejde kommunikationsplan  

Oktober/November 22:  Deltagelse på ledermøder (skole/dagtilbud + 

social/specialområdet) 

Januar/februar 23: Kampagne + infomøder  

Marts 23: Ansøgningsfrist  

Juni 23: Infomøde for elever  

 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at procesplanen drøftes med henblik på afklaring af 
interessenter + deltagere til de forskellige nedslagspunkter.   

 
Referat: 

Der er fortsat tro på, at vi kan starte et EUV1 hold til august 2023 på 15 
deltagere. 
De vil skulle skifte lidt mellem forskellige hold for at få det hele til at gå op. 

Pia gennemgik kort grovskitsen for procesplanen. 
Der er mellem 80 og 100 potentielle ufaglærte ude på institutionerne. 

Der kan evt. laves aftaler med kommunerne omkring tilbud om 
kompetenceudvikling ifm. forflyttelsesrunden i januar 2023. FOA vil være 



 

 

undersøgende på dette og tage en snak med TR´erne derude samt sende 

noget reklame ud til dem, der ikke har en uddannelse. 
Skolen er blevet kontaktet af flere ledere af skole-/dagtilbud ift. mulighederne. 
Der skal laves små videoklip med den gode historie (Egon). Skive Kommune 

har evt. ressourcer til dette. 
Der skal afholdes virtuelle og fysiske infomøder omkring det for de ufaglærte. 

FOA har en konsulent, der lige nu sidder og lønforhandler, og Gitte vil bede 
ham om at nævne det. 
 

Der arbejdes videre med procesplanen på alle fronter. Der er flere personer at 
trække på. 

Pia og Lone mødes og udarbejder den endelige kommunikationsplan.  
Husk specialområdet – bl.a. Heidi Becker. 

 
Løn på GF2 PA er også i overvejelse. 
 

 
4. Virksomhedsforlagt undervisning 9.45 – 10.00 

(V/ Pia Klostergaard og Therese Færch Christensen) 

 

Sagsfremstilling: 

På tidligere LUU møder har det været drøftet, at man ønsker en form for 

virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på Grundforløb 2 med henblik på, at 

eleverne bliver mere afklaret ift. hovedforløbsuddannelsens indhold og  

muligheder. Det er en udfordring, at SOSU STV har Grundforløb 2 fordelt i fire  

kommuner (tre afdelinger), men at der kun er hovedforløb på Skive 

afdelingen.  

For at sikre en det gode samarbejde på den lange bane, foreslår skolen, at der 

afprøves en model udelukkende på Grundforløb 2 i Skive i foråret 2023. Dette 

forudsætter, at skolen har identificeret de læringsforløb, hvor VFU med fordel 

kan indgå, hvorefter der tages kontakt til lokale institutioner.   

  

Indstilling: 

Det indstilles, at skolen nedsætter en arbejdsgruppe med leder + undervisere  

samt uddannelseskonsulent samt evt. pædagogisk personale fra 

institutionerne, som har til opgave at beskrive formål med VFU, 

komme med forslag til indhold samt placering i læringsforløb + kontakt til 

institutioner.   

 

Referat: 

Skolen foreslår at der arbejdes videre med en prøvehandling på 

virksomhedsforlagt undervisning på GF2. 

Arbejdsgruppen består af: 

Therese og Lone samt en bred repræsentation af undervisere og folk ude fra 

praktikken (Rie) 

Therese og Lone arbejder videre med dette og indkalder til det første møde i 

arbejdsgruppen. 



 

 

Materialet skal være klar til optaget i foråret 2023. 

 

 

5. Oplæring i udlandet 10.00 – 10.15 

(V/ Pia Klostergaard) 

 

Sagsfremstilling: 

SOSU STV har pt. tre elever, som forventer at afvikle fire uger af  

oplæringsperioden i udlandet i forbindelse med 3. oplæringsperiode i foråret  

2023 (hhv. Norge og Spanien). SOSU STV har gennem Erasmus+ programmet  

fået midler til medarbejdermobiliteter, som kan bruges i forbindelse med  

opsøgende virksomhed forud for elevmobiliteter eller som udveksling/besøg i  

forbindelse med elevers ophold i udlandet. SOSU STV vil gerne anvende nogle  

af disse medarbejdermobiliteter i forbindelse med de to elevers oplæring i  

Spanien for at undersøge muligheden for flere udvekslinger fremadrettet.  
 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU tager orientering til efterretning.  

 

Referat: 

Pia orienterede om de 3 elever, der forventes at afvikle 4 oplæringsuger i 

Udlandet samt skolens mulighed for at sende medarbejdere afsted i 3-4 dage 

for at undersøge et muligt fremtidigt samarbejde. 

 

LUU/LEU er positivt indstillet overfor dette og tog orienteringen til efterretning. 

 

Skolen sender 2 elever på (GF1 og GF 2 SOSU) afsted til Finland på Erasmus+  

ophold i uge 41+42. 

 

 

6. Starttidspunkter GF2 2024 10.15 – 10.20 

Sagsfremstilling: 

SOSU STV er som andre erhvervsuddannelser forpligtet på, at der skal være 

en direkte adgang fra GF1 til GF2. Dette betyder at opstart på GF2 PA januar 

2024 afhænger af sluttidspunkt på GF1, som pt. planlægges til at være 18/1 

2024. GF2 PA-jan 24 forventes dermed at starte fredag d. 19/1 2024.  

Hvorvidt der kan etableres flere årlige GF2 optag, afhænger af kvotetildeling 

for 2024, hvilket formodentligt først kendes i juli/august 2023.  

 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning.  

 

Referat: 

Pia uddybede kort orienteringen. Skolen afventer kvotetildelingen ift. at 

etablere flere årlige GF2 optag. 

LUU/LEU tog orienteringen til efterretning. 



 

 

 

 

7. Den lokal undervisningsplan 2022 10.20 – 10.35 

(V/ Therese Færch Christensen) 

 

Sagsfremstilling: 

Grundet forsinkelse i UVM´s offentliggørelse af målpinde i Moodle, hvorfra  

SOSU STV fremadrettet automatisk genererer den lokale undervisningsplan, er  

det pt. ikke muligt at fremlægge den lokale undervisningsplan i fysisk form på  

LUU mødet. I stedet vil uddannelsesleder Therese Færch Christensen redegøre  

for opbygning af den lokale undervisningsplan i nyt design samt fremlægge  

indholdsændring i tilknytning til ny uddannelsesbekendtgørelse (der er ikke  

store indholdsændringer). Den endelig LUP fremlægges i fysisk form på  

næstkommende LUU-møde.  
 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU godkender forslaget om, at den lokale undervisningsplan  

godkendes på næstkommende LUU møde 

 

Referat: 

Therese orienterede om arbejdet med LUP. Ministeriets elektroniske platform 

er ikke klar endnu, men skolen håber, at det er klar til næste LUU/LEU møde. 

Der forventes også en ny bekendtgørelse til PA til næste sommer. 

 

 

8. Evaluering af den pædagogiske assistentuddannelse 10.35 – 10.45 
(V/ Pia Klostergaard) 

 

Sagsfremstilling: 

Evalueringen af den pædagogiske assistentuddannelse udkom i maj 2022.  

På mødet gennemgås de væsentligste fund i rapporten med henblik på evt. 

udvælgelse af temaer, som kan indgå i en kommende temadrøftelse på LUU.   

 

Bilag: Evalueringsrapport Den Pædagogisk Assistentuddannelse 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning samt udvælger  

relevante temaer til kommende drøftelser.    

 

Referat: 

Pia K gennemgik kort evalueringsrapporten af PA-uddannelsen. 

Der er enighed om, at den nuværende praksis på SOSU-STV fungerer godt. 

Skolen er begyndt at præsentere eleverne på GF2 for specialområdet. Vigtigt 

at få elevernes perspektiv med ift. om de er godt klædt på til oplæringen. Evt. 

evaluering herpå når de kommer tilbage fra praktikken. 

 

Drøftelser ifm. med ny uddannelsesbekendtgørelse: 



 

 

Nye fag, nye prøveformer, nye…. 

Mere af…., mindre af….. 

 

Forslag om 4 tema hovedoverskrifter, hvor man får oplæringsmålene skrevet 

ind under hvert tema/hovedoverskrifter. 

 

Dagsordenspunkter: 

Indhold og sammenhæng i uddannelsen mellem skole og praktik – 

tematisering af uddannelsesmålene. (Lone og Therese/underviser) 

Skolen indkalder til et møde 

 

Oplægget sendes med referatet ud. 

 

 

9. Synergier mellem Skive Kommunes læringstilbud og events og skolens 

undervisning/læringsforløb 10.45 – 10.55  
(Lone Rask Hansen og Pia Klostergaard) 

Sagsfremstilling: 
Lone Rask Hansen / Skive Kommunes Skole- og dagtilbud har gennem flere år 
inddraget PA-eleverne i relevante pædagogiske events såsom 

Handicapfestival, Læringsambassaden m.m. Endvidere inddrages forskellige 
kommunale ressourcepersoner i skolens undervisning (bl.a. fra PPR). Der er et 

ønske om at koble skolens undervisning og de kommunale tilbud i endnu 
højere grad, af hensyn til såvel planlægning samt udvikling af andre gode 
synergier.     

Der foreslås derfor en temadrøftelse (enten i regi af LUU eller uden for LUU), 
som kunne lægge op til at etablere et samarbejdsforum mellem 

hovedforløbsundervisere, ledelse samt arbejdsgiver repræsentanter fra Skive 
Kommune.  
 

Indstilling:  
Det indstilles, at LUU beslutter, om der skal arbejdes videre med forslaget og i 

så fald, om en temadrøftelse skal ske i eller udenfor LUU. 
 

Referat: 
Hvordan kan de tilbud og events, de har i Skive kommune, flettes ind i 
skoleundervisningen? 

Som eksempler kan nævnes: Handicapfestival, Lærings-/jobfestival o.lign. 
Forslag om at indarbejde de nævnte events i et årshjul, så man kan planlægge 

med det ind i undervisningen. 
Forslag om at etablere en formaliseret arbejdsgruppe/et formaliseret 
samarbejdsforum, der arbejder videre med dette og får lavet et kommissorium 

for samarbejdet. 
Pia har et udkast til kommissorium klar til næste LUU/LEU møde. 

      
 

 

10. Info og generel orientering fra repræsentanterne i LUU 10.55 – 11.20  



 

 

Orientering fra arbejdsgiver  

EDU-ADM 

Lone Rask Hansen orienterer om at implementeringen af EDU-ADM: For at 
styrke samarbejdet mellem forvaltning og praktikinstitutionerne, tilstræber 

forvaltningen at udrulle EUD-ADM allerede fra PA-Aug 22s 1. praktikperiode.  
EDU-ADM er et samarbejdsværktøj mellem praktikstederne, hvor alt om 
eleverne samles i et system.  

Helle oplyser om, at vi har bistået Thisted Kommune ift. implementering af 
EDU-adm ift. vejlederne. Helle kan kontaktes, hvis der er behov for det. 

 

Orientering fra FOA  

Hører meget lidt fra det nye hold, hvilket tolkes som noget positivt.  

 

Orientering fra eleverne 

Der er gang i at lave et udemiljø med sansebaner osv. på 2CD. 

Det er et spændende projekt, hvor der inddrages en masse teori og 

verdensmål. 

 

Orientering fra SOSU-skolen  

Uddannelsesleder Therese Færch Christensen orienterer om udvikling af nyt 

udemiljø for bl.a. at kvalificere faget ”Naturen som pædagogisk læringsrum” 

samt ”Natur og udeliv”  

 

Orientering fra kursusafdelingen  

Blot til orientering arbejdes der meget med før-forløb til SOSU-uddannelserne. 

Der er lige startet et forløb op ”Klar til SOSU”, hvor der er 16 nationaliteter 

repræsenteret. De får løn under forløbet i samarbejde med Viborg Kommune. 

  

Der er aftalt PA-vejlederuddannelse i efteråret 2022, som desværre må 

skydes til foråret pga. mangel på ressourcer derude. 

 

Der har været møde indenfor specialområdet med Lene ift. første hjælps 

kurser. 

 

 

10. Punkter til de næste møder i LUU/LEU + EVT 11.20 – 11.25 

- LUP 

- Status fra arbejdsgruppen omkring virksomhedsforlagt undervisning 

- Revidering af skolens ordensregler omkring fravær 

- Udkast til kommissorie for samarbejdsforum omkring synergier mellem 

events, læringstilbud og skolens undervisnings og læringsforløb. 

- Mødedatoer 2023 

- Oplæg omkring tematisering af mål 

 

 



 

 

11. Evaluering af mødet 11.25 – 11.30 

(V/ Pia Klostergaard) 

Spændende møde 

Ros til ordstyrer – god tidsstyring. 


