
 

 

Dagsorden til LUU/LEU møde den 24. september 2021  

Sted: Mødelokale 2 

Tidspunkt: Fredag den 24. september kl. 9.00-11.00 inklusiv formiddagskaffe. 

Deltagere: Lone Rask Hansen – Skive Kommune, Udviklingskonsulent 

  Pia Klostergaard – SOSU STV uddannelseschef 

  Gitte Hansen og Lise Jørgensen – FOA, faglig sekretær 

  Lene Vestergaard Andersen, Skive Kommune, socialafdelingen 

  Therese Færch Christensen – SOSU STV, uddannelsesleder 

  Helle Damsgaard – SOSU STV, Kursus- og udviklingschef 

  Karna Laustsen – Underviserrepræsentant 

  Mathias Praus og vælges en ny (suppleant) – elevrepræsentant  

    

Afbud:  Karna Laustsen. Gitte Hansen 

Referent:  Therese F. Christensen 

 

1. Velkomst og opfølgning på sidste møde (PK) 

(V/ Pia Klostergaard 10 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Velkomst til Lise Jørgensen fra FOA samt en præsentationsrunde af LUU-ud-

valget. 

 

Bilag:  

Referat fra sidste møde 

 

Referat: 

Lise blev budt velkommen og der var en kort præsentationsrunde af medlem-

merne i LUU. 

 

 

2. Status på projekter ”Flere veje til bedre sammenhæng mellem skole 

og praktik”  

 (V/Pia Klostergaard – 15 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Projektet er nu så langt, at der planlægges en mini-learning factory i samar-

bejde med CIU om introduktion og arbejde med digitale værktøjer, som giver 

mulighed for en visuel fremstilling af praktikmål og læringsmål. Første seance 



 

 

afvikles slut oktober, dernæst en arbejdsdag i november og en opsamlings-

dag i januar/februar. Målet er at give deltagerne kompetencer i at anvende 

digitale værktøjer i forhold til at kunne lave visuel fremstilling af udvalgte 

mål i uddannelsen. Hvis der er interesse for deltagelse fra praksis/arbejdsgi-

ver, vil det være muligt at allokere 1-2 pladser på forløbet, med henblik på at 

man i egen organisation kan anvende værktøjerne.  

Endvidere har man på SOSU-området planlagt en temaeftermiddag for prak-

tikvejledere med fokus på SPS/forløbsbeskrivelse i praktikken; her vil der 

være mulighed for dialog mellem undervisere og vejledere. Det vil være mu-

ligt at lave tilsvarende forløb for PA-området som en del af projektet.  

Projektmidler tænker vi ind i de vejlederkurser der kommer. 

 

Bilag:  

Ingen bilag 

 

Indstilling: 

Der ønskes en drøftelse i LUU med henblik på deltagelse fra praksis/arbejds-

giver i Mini Learning Factory samt behovet for temaeftermiddag for praktik-

vejledere og undervisere (forår 2022).  

 

Referat: 

Status ift. projektet blev gennemgået. Center for undervisning afholder en 

kursusdag, hvor der er fokus på kompetenceudvikling til digitale grafiske fa-

cilitering værktøjer, hvor læringsmål omsættes visuelt. 

Der er 1-2 ekstra pladser, som udbydes til arbejdsgiver/praksis.  

 D. 28/10-21 introduktions webinar  

 D 29/11-21 fabriksdag med Hands On  

 D. 24/2-22 opfølgning 

 

SOSU-området planlægger en temadag med fokus på SPS for praktikvejle-

dere. Skolen vil i foråret 2022, også indtænke dette på praktikvejlederkurset 

på PA-området, som en del af vejledermodulet. 

 

 

3. FVU tilbud og understøttende undervisning/læringscafé 

 (V/Pia Klostergaard – 15 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

SOSU STV har indledt samarbejde med VUC om screening af alle nyopstar-

tede elevhold med henblik på at tilbyde FVU undervisning til de elever, som 

er i målgruppen for FVU. Denne undervisning finder sted i elevernes studietid 

om tirsdagen 13.30 – 15.15. VUC varetager både screening og undervisnin-

gen. Formålet med tiltaget er at give eleverne de bedste studiebetingelser for 

at gennemføre deres uddannelse gennem en målrettet supplerende undervis-

ning. Der er tale om et tilbud, som dog forpligtet i det øjeblik, man siger ja til 



 

 

at deltage. Det er er muligt at deltage i FVU mens man er i praktik, hvis ar-

bejdsgiver skønner, det giver mening og kan lade sig gøre rent praktisk.  

FVU undervisning ligger i samme tidsrum som skolens nyoprettede tilbud om 

læringscafe; et tiltag, som skal give eleverne mulighed for at mødes på tværs 

af holdene og uddannelserne og få støtte/vejledning til opgaver/lektier. Der 

er tale om ”prøvehandlinger”, hvor vi i efteråret 2021 er undersøgende på, 

hvilke behov for støtte og vejledning, eleverne efterspørger. Pt. bemandes 

læringscafe af SPS-medarbejdere, suppleret med IT-medarbejdere, og vi er 

åbne for at tænke ud af boksen i forhold til, hvordan vi kan skabe de bedste 

rammer for eleverne læring i denne kontekst.   

 

Bilag:  

Ingen bilag 

 

Indstilling: 

Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt arbejdsgiver/FOA ser FVU/læringscafe, 

som et tilbud, som skal udvides til at gælde elever i praktik, og om det 

kan/skal indskrives som en del af deres uddannelsesplan (altså et SKAL-del-

tage). 

 

Referat: 

Skolen har pt. ca. 10 elever der har benyttet sig af dette tilbud pt.  

Skolen vil på sigt også gerne kunne tilbyde noget ift. matematik og talforstå-

else. 

Skolen er nysgerrig på, hvordan arbejdsgiver ser på dette tilbud, og om man 

kan sige, det er obligatorisk, hvis det vurderes, at eleven kan have brug for 

denne supplerende undervisning, for at kunne gennemføre sin uddannelse? – 

og vil det også kunne være et tilbud, når eleven er ude i praktik, at eleven 

må/skal møde ind til læringscafé? 

- Arbejdsgiver Lone Rask tænker ikke, at der kan være nogen problemer i, 

at eleven møder ind på skolen, hvis der kræves noget ud over ”den plan-

lagt elevvejledning/SPS”. 

- Elevrepræsentanten Mathias italesætter, at det er et godt tilbud, og tæn-

ker også, det er et tilbud, der er behov for, og som eleverne kan profitere 

af. 

 

Læringscafé varetages pt. at SPS-medarbejderne, og skolen arbejder på, at 

det skal være nogle mere målrettede og ekstra tilbud til eleverne ex pæd. it. 

hjælp der kan inspirere og hjælpe eksempelvis arbejde med Book Creator. 

 

Det konkluderes, at der er en positiv tilbagemelding fra arbejdsgiver, og at 

det også kan være en mulighed i praktikperioden. 

 

4. Tilpasning af skolens ordensregler (PK) 

(V/ Pia Klostergaard 10 min.) 

 



 

 

Sagsfremstilling: 

Skolen har opdateret ordensreglerne med et afsnit omkring seksuelle kræn-

kelser og forhold omkring racisme.  

Derudover er der lavet en tilpasning ift. skolens muligheder for at stille krav 

om lægeerklæring ved elevers sygdom, herunder at eleven selv skal betale 

for lægeerklæringen. Der er tilføjet en mindre ændring ift. sanktionerne.  

 

Bilag:  

Skolens ordensregler – sept. 2021  

 

Indstilling: 

Der ønskes en kort drøftelse af sanktionerne. 

 
Referat: 

Opdatering er lavet, da der er kommet ministerielle krav om, at skolen skal 

forholde sig til seksuel krænkelse og racisme. LUU og skolen er opmærksom 

på, at hvis det skulle finde sted, så handles der på holdet. Alle er enige om, 

at det skal være legalt at tale om, hvor ens grænser går og hvad man ople-

ver som krænkende adfærd. Skolens har fokus på, at ordensreglerne itale-

sættes særligt ved uddannelsesstart men også løbende, og at det er vigtigt 

at tale om, hvordan man kan tage hensyn til hinandens grænser og det er ok 

at sige fra. Hvis en elev med uddannelsesaftale ikke overholder ordensreg-

lerne ift. seksuelle krænkelser eller racisme, vil arbejdsgiveren blive oriente-

ret/involveret. 

 

5. Rygepolitik (PK) 

(V/ Pia Klostergaard 10 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Skolen har arbejdet med røgfri skoletid gennem længere tid, men det ”har 

stået stille” under Covid-19, hvor eleverne har haft hjemmeundervisning.  

Nu er det fra 1/8-21 ved lov besluttet, at alle ungdomsuddannelser skal have 

røgfri skoletid.  

Derfor er der nu uddannet rygestoprådgivere på alle skolens 3 matrikler, der 

kan tage ”en første samtale” med eleverne, når de bliver ”taget i” at ryge. 

Skolen har revideret rygepolitikken og sanktionerne ift. overtrædelse af ryge-

reglerne, samt udarbejdet breve til eleverne, der udleveres ved en eventuel 

mundtlig og skriftlig advarsel.  

Bilag:  

Skolens rygepolitik  

Breve, der anvendes ved mundtlig og skriftlig advarsel 

 

Indstilling: 

Det indstilles af LUU/LEU tager skolens reviderede rygepolitik til efterretning. 

 

Referat: 



 

 

Skolen har fået uddannet fire rygestoprådgiver, som besøger og informerer 

alle nye hold. Det er også rygestoprådgiverne, der tager den indledende 

samtaler, hvis vi ser eller opdager en elev, der har brugt røg, snus m.v. 

Skolen vil med rygestoprådgiverne gerne være elevens støttende hånd, og 

ikke være den der løfter pegefinger ift. at opnå en røgfri skolehverdag. 

Der er følgende fire trin i skolen indsats ift. at nå eleven. 

 Henstilling ved 1. overtrædelse samt et tilbud om en samtale med ry-

gestoprådgiveren. 

 Samtale ved 2. overtrædelse med rygestoprådgiveren 

 Hjemsendelse ved 3, overtrædelse 

 Bortvisning ved 4. overtrædelse 

Skolen får henvendelser fra kollegiet, hvis de ser nogle ryge der. 

Skolen har et fint samarbejde med sundhedshuset, og alle skolens medarbej-

der har fået et virtuel kursus. Sundhedshuset kommer også ud på skolen, 

hvor de vil udlevere goodiebags og vejlede eleverne.  

 
6. Praktikpladsbeskrivelser 

(V/Therese Christensen – 15 min.) 

Sagsfremstilling:  

Hvordan kan vi sikre, at praktikpladsbeskrivelserne er opdateret og tilgænge-

lige for eleverne, så det gode match kan kvalificeres allerede, når eleverne 

kommer med ønsker til områder og praktiksted?  

 

Bilag: 

Ingen bilag 

Indstilling:  

Emnet ønskes debatteret og gerne en fælles aftale og plan for, hvordan det 

kan praktiseres.   

Referat: 

Der bliver talt om, hvem og hvad praktikpladsbeskrivelserne skal bruges til. 

Det er vigtigt, at eleverne ikke nøjes med at ønske et praktiksted i byen, da 

Skive kommune har mange praktikpladser ude i oplandet også. Praktikplads-

beskrivelserne kan med fordel laves til de tre praktikperioder, så eleven kan 

orientere sig om, hvilke steder der vil tage elever, hvad de står for, hvilken 

børnegruppe de har, og hvad de forventer af deres elever. Mathias tænker 

der er brug for disse oplysninger, og kommer med et forslag til, om ikke man 

kan ønske 3-4 steder, så der er en fleksibilitet ift. fordelingen af elever og 

praktikpladser. 

Det besluttes, at der skal laves et forsøg med PAU 20, før de skal ud i deres 

3. praktikperiode. Lene har allerede nogle praktikpladsbeskrivelser til special-

området, de sendes til Lone, som vil samle dem. Den endelig mappe udvikles 

i jan.-feb. måned 2022. 



 

 

Lone og Therese vil derefter samarbejde ift. at få dem delt med elever og un-

dervisere. 

Det aftales også, at der skal inviteres en med fra social- og specialområdet, 

hvor Lone informerer om 3. praktik, så eleverne bliver ”klædt” på til at kunne 

træffe kvalificerede praktikønsker. 

 

 

7. Info og generel orientering fra repræsentanterne i LUU 

Orientering fra arbejdsgiver/kommunen 

 Travlt med at besøge PAU 20 eleverne ud i praksis. Det er et besøg, 

hvor der samles op på, hvor elevens ift. det faglige, praktikmålene, 

kobling mellem det teoretiske og praksis. Besøgene giver meget me-

ning ift. det fælles arbejde i, at gøre eleven så dygtig han/hun kan. 

Besøgene er med til at styrke samarbejdet mellem såvel elev, vejle-

der, skole og arbejdsgiver. 

 

 PAU 21 deltog i handicap festival. Det var en god oplevelse for alle 

parter, de fik megen ros og gjorde det super godt. Handicap festival er 

næste år slut maj/start juni, så eleverne vil få buddet endnu engang. 

 

 PAU 21 EUD ønsker ift. praktikken er indsamlet, og fordelingen er på 

plads. Eleverne orienteres på fredag d. 1. okt.  

 

 Oplevelsen er, at alle eleverne får ros for at være undersøgende, nys-

gerrig og dygtige. 

 

Orientering fra FOA 

 Intet nyt 

 

Orientering fra eleverne – Mathias Praus 

 Der skal vælges en ny elevsuppleant til LUU. Mathias og Therese mø-

des med PAU 21 mandag d. 27. sep. 21, hvor de vil informere om, 

hvad opgaven går ud på samt hvad LUU er. Det forventes, at en ny 

elevsuppleant deltager næste gang til LUU. 

  

Orientering fra SOSU-skolen – PK 

 SOSU uddannelsernes 30års jubilæum og motionsevent d. 30. sep. – 

Det er elevfællesskaberne på de tre afdelinger, der har bidraget med 

indholdet. Alle elever og ansatte har fået udleveret en SOSU T-shirt, 

hvor der reklameres for SOSU-uddannelsens 30 års jubilæum. 

PA-uddannelsen har 25 års jubilæum næste år. 

 



 

 

 Der er PA-konference i forår 2022, hvor SOSU STV er tovholder sam-

men med SOSU Herning. Der arbejdes på et oplæg i direktørkredsen 

ift. indholdet til dagen. 

  

 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) afholdes slut oktober/start 

november – det er Lone Rask Hansen, som skal besvare denne. 
 

 Praktik i udlandet (PIU) – det arbejdes på, at PAU 21 får mulighed for 

PIU i deres 3. praktikperiode. Pt. har eleverne allerede vist stor inte-

resse for dette tilbud. 

 

 Status på EUV1 21 og PAU 21 – de er kommet godt i gang. Holdet fun-

gerer godt, de er meget engagerede, og gode til at hjælpe hinanden. 

PAU 21 EUV1 er et lille hold, så de skal sammenlæses med andre hold i 

grundfagene.  

 

Orientering fra kursusafdelingen – HDA 

 Corona - alle SOSU skoler har fået brev fra Søren Brostrøm, da under-

søgelser viser, at der er færre der er vaccineret på SOSU-skoler og 

ungdomsuddannelserne på landsplan. Torsdag d. 30. sep. vil der være 

et pop up vaccinationstilbud på Skive-afdelingen fra kl. 11-12.30. Her 

er der mulighed for at blive vaccineret og/eller får svar på de spørgs-

mål der måtte være. Tilbuddet gælder både elever og ansatte. Der er 

et tilsvarende tilbud i Viborg, d. 29. sep. kl. 12-13 og i Thisted vil der 

også kommet et tilbud den 30. september. Uddannelseslederne vil 

hjælpe med at brede dette tilbud ud til de enkelte hold og undervisere. 

Det opfordres kraftigt til, at hvis man ikke er vaccineret, at man så får 

en PCR-test jævnligt. 

 

 AMU prøver (fast punkt) – der har været tilsyn ved STUK 

2. kvartal et tilsyn med AMU-udbyderne – de har været meget til-

fredse, og der er en 2,3% der ikke har bestået prøverne – der er ingen 

på SOSU STV der ikke har bestået. Nogle kursister 7,5% udebliver fra 

prøvedagen på landsplan – så det er vigtigt at den gode historie om, at 

rigtig mange består. 

 

  

SOSU STV er fortsat optaget af muligheder for at understøtte de to-

sprogede elevers læring på GF2, fordi de kan bokse med lidt forskellige 

udfordringer i forhold til sammenhængen mellem det danske sprog og 

det faglige sprog. Vi har jo ikke samme mulighed for at give de tospro-

gede elever SPS. Med inspiration fra anden skole har vi lige nu gang i 

en prøvehandling i AMU regi på Skive afdelingen, hvor vi med AMU-fa-

get har ”faglig læsning”, en time hver mandag eftermiddag. SOSU STV 



 

 

laver en prøvehandling på et GF2 hold ift. at understøtte de tospro-

gede i det faglige sprog og koblingen dertil. 

Der var i starten 13 elever der deltog, og nu er der 11 tosprogede, der 

er interesseret i kurset. Tilbuddet kan evt. udbredes, hvis det forbliver 

en succes. 

Lise Jørgensen oplyser, at der er midler i erhvervshuset, som evt. kan 

kobles på erhvervsuddannelserne. 

 

 I forlængelse af rekrutteringsudfordringerne i kommunerne, samarbej-

der skolen med kommunerne i et tværkommunalt samarbejde mellem 

kommunal arbejdsgiver inden for ældreområdet og jobcenter, FOA 

samt SOSU STV. Også Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

deltager i samarbejdet. Der samarbejdes om rekruttering direkte til 

uddannelse, og om ”FØR-aktiviteter” – aktiviteter forud for GF2 SOSU. 

(faktaark fra FEVU).  

Skolen har et samarbejde med Jeanette fra Skive kommune, og der af-

holdes et møde med hende senere i dag. SOSU-klar er et kursusforløb 

på 26 dage i Viborg, som finder sted i december og januar måned – 

der er kontakt til jobcentrene. 

 

 Kursusaktiviteter er fortsat lave efter corona. Vi håber på, at udmønt-

ningen af puljen ”flere hænder og højere faglighed i ældreplejen”, kan 

være med til at øge kursusaktiviteterne igen. 20 og 21 er kursusaktivi-

teterne lave pga. corona – men den lave ledighed gør det også svært 

at sende folk på efter- og videreuddannelse. Skolen er derfor nysgerrig 

på, hvordan vi fortsat kan tilbyde efter- og videreuddannelse, men en 

udfordring vi står med. 

Orientering fra Lene. 

 Intet nyt. 

 

 

8. Punkter til de næste møder i LUU/LEU (ca. 5 min.) 

- PASS-erklæringen – udsættes til Karna kan være med 

   

 

9. Evaluering af mødet 

(V/ Pia Klostergaard ca. 5 min.) 

 

 PASS-erklæring  

 Målsætning af andel med udd. aftaler fra grundforløbet 

 Fritidsjob 

 EUV1 2022 

 Mødedatoer for 2022 

 


