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Dagsorden til LUU den 22. august 2019 

 

Tidspunkt: Torsdag den 22. august kl. 11.00 – 15.00 

Sted: Skolens afdeling i Skive, lokale 3 

Deltagere: Eva Pedersen, Viborg Kommune. Dorte Søgaard, Skive Kommune. Nina 

Jexen, Thisted og Morsø Kommune. Lotte Glinvad, Region Nordjylland. Karen Marie 
Lund, Region Midt. Majbritt Mejrsk, FOA Viborg. Malene Laursen, FOA Skive. Nina 

Vognsen, FOA Thisted. Anette Sejerskilde, underviserrepr. SOSU-STV, Tea Øster, 
elevrepr. Nikolaj Sørensen, elevrepr. Kursus- og udviklingschef Helle Damsgaard, 
Uddannelseschef Lene Dahlgaard. 

Afbud:  

Referent:  Berit Andersen 

 

1. Velkomst og opfølgning på sidste møde den 22. maj 2019 

(v/Eva Pedersen ca. 15 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Velkomst ved formand 

På mødet den 22. maj 2019 vedtog vi justeringer af forretningsordenen.  

Den reviderede forretningsorden er nu underskrevet af formand og 

næstformand.  

Orientering om, at der på møde i arbejdsgiverskoleforum Midt i juni 2019 er 

truffet beslutning om, at der ikke ønskes påbygningsuger efter 2. og 3. 

skoleperiode ved forløb tilknyttet Skive afdelingen. 

 

Bilag: Bilag 1 - Forretningsorden underskrevet 

 

Referat: 

 

2. Farmakologiopgaverne for SOSU-assistentuddannelsen 

(v/Eva og Lene ca. 10 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

På LUU-mødet i november 2018 blev materialet vedrørende farmakologiopgaver 

på SOSU-assistentuddannelsen vedtaget.  
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Der er siden vedtagelsen i LUU i november 2018 kommet nogle få forslag til 

ændringer fra den arbejdsgruppe, der var nedsat til at arrangere 

temaeftermiddage for praktikvejledere.  

På temaeftermiddagene for praktikvejledere den 3. september i Thisted og den 

17. september i Skive præsenteres og anvendes materialet. 

 

Bilag: Bilag 2 – Farmakologi materiale med justeringer 

 

Indstilling:  

Det indstilles, at justeringerne godkendes. (Ændringerne er indskrevet i 

materialet med rødt.) 

 

Referat: 

 

3. Godkendelse af holdopstart for 2020 på SOSU-assistentuddannelsen 

(v/Lene ca. 20 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Det er besluttet på sidste LUU-møde, at der starter SOSU-assistent hold til 

februar og august 2020, og det skal på dette møde besluttes, hvornår tredje 

holdstart 2020 skal være. Forslag fra arbejdsgiverskoleforum i Midt er 

november måned. I Nord har der været forslag fremme om start til december 

2020 i stedet for november. Der er i forbindelse med disse drøftelser 

udarbejdet en flowplan, der vedlægges som bilag. Forslag om start til december 

frem for november skal ses i sammenhæng med det forslag, der har været 

fremme i den foreløbige dialog om holdstart med lige lange intervaller med 

henblik på at sikre mindst muligt overlap i fremtiden (april, august og 

december). 

GF2 forløb starter altid umiddelbart forud for hovedforløb, så der er direkte 

adgang til hovedforløb fra GF2. Hvis vi vedtager start i december frem for i 

november vil betyde, at starttidspunktet for GF2 optag Maj 2020 ændres til et 

senere tidspunkt for start som matcher 20 ugers forløb forud for start til 

december. Skolen kan håndtere begge forslag ift. opstart af GF2 forud for start 

enten til november eller december. 

 

Bilag: Bilag 3 – flowplan udarbejdet af Arbejdsgiverforum Nord. 

 

Indstilling:  

Det indstilles, at dato for 3. holdstart i 2020 drøftes og besluttes. 
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Referat: 

  

4. Procesforløb i forhold til holdstart i 2021 

(v/ Lene ca. 30 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Der er indkaldt til to fælles procesmøder med alle arbejdsgivere i start af 

september og oktober med henblik på identificering af tidspunkter for holdstart 

på SOSU-assistent uddannelsen fremadrettet. Dette arbejde skal munde ud i 

forslag til holdstart 2021 til LUU-mødet i november 2019. 

 

Indstilling:  

Det indstilles, at LUU/LEU kommer med forhold (overvejelser og erfaringer) der 

skal tænkes ind i denne proces. 

 

Referat: 

 

 

5. ”Faste ferieuger” for eleverne i sommerferieperioden 

(v/Lene ca. 10 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Det er et ønske fra arbejdsgiverside at sommerferien for elever i praktik lægges 

fast i uge 28, 29 og 30. Begrundelsen er, at det kræver mange ressourcer at få 

aftalt sommerferie rettidigt med eleverne. Der er fra arbejdsgiverside et ønske 

om, at det evalueres løbende, da der skal være mulighed for at drøfte 

beslutningen, hvis det viser sig, at der er uhensigtsmæssige ”bivirkninger” af 

beslutningen. Det er forsat muligt at lave helt individuelle aftaler, såfremt både 

elev og arbejdsgiver er enige herom. De faste ferieuger vil komme til at fremgå 

af skole-/praktikplanerne.  

 

Indstilling: 

Det indstilles, at forslaget træder i kraft på kommende skole- og praktikplaner. 

Det betyder, at det vil træde i kraft fra og med SOSU-assistent nov. 2019. 

 

Referat: 

 



 

 

SKIVE 

Arvikavej 7 

7800 Skive 

Tlf.: 89 12 44 00 

THISTED 

Lerpyttervej 56 

7700 Thisted 

Tlf.: 89 12 44 50 

VIBORG 

Reberbanen 11 

8800 Viborg 

Tlf.: 89 12 44 00 

 

6. Status på skolens strategiarbejde og inddragelsen af LUU/LEU 

(v/ Lene ca. 15 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Lene orienterer kort fra bestyrelsesseminaret i juni, hvor der var deltagelse fra 

de to regioner og de fire kommuner, samt fra personaledag den 8. august. 

Jakob F Høeg deltager på LUU/LEU den 5. november ift. strategiarbejdet, hvor 

der vil være drøftelser om, hvilken betydning det får for skolens samarbejde 

med kommunerne og regionerne. 

Jakob F Høeg vil gerne have tilbagemelding på, hvad LUU/LEU ønsker der skal 

lægges vægt på i de drøftelser, der skal være, når direktøren deltager på 

mødet i november 2019. 

 

Indstilling: 

Det indstilles at LUU/LEU drøfter og aftaler, hvad der skal lægges vægt på i 

drøftelserne til mødet i november 

 

Referat:  

  

7. Godkendelse af skole-praktikplaner for SOSU-hjælperuddannelsen 

2020 

(v/Lene ca. 15 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Skole- og praktikplanerne for SOSU-hjælperuddannelsen 2020 ønskes drøftet 

og godkendt 

 

Bilag: Bilag 4A+4B skolepraktik planer 

 

Indstilling: 

Det indstilles at planerne godkendes. 

 

Referat: 

 

 

 

 



 

 

SKIVE 

Arvikavej 7 

7800 Skive 

Tlf.: 89 12 44 00 

THISTED 

Lerpyttervej 56 

7700 Thisted 

Tlf.: 89 12 44 50 

VIBORG 

Reberbanen 11 

8800 Viborg 

Tlf.: 89 12 44 00 

8. LEU - Vedrørende efter- og videreuddannelse (AMU) 

Orientering fra kursusafdelingen 

(v/ Helle ca. 20-30 min) 

 

Sagsfremstilling: 

Tilbage i marts 2019 har LUU/LEU haft en temadrøftelse om AMU-

uddannelsesbehov. 

Der var flere forslag til eventuelle uddannelsesforslag, men ikke specifikt nogle 

forslag til nye AMU-uddannelser. Udledt af disse input og med de erfaringer, 

Kursusafdelingen har gjort gennem foråret, mener vi at have identificeret 

følgende behov for nye AMU-uddannelser, som vi derfor ønsker at sende til 

EPOS. 

De er som følger:  

 

Kursets titel:  

Tidlig opsporing af borger med psykisk sygdom, på 4 dage 

Fælles Sprog III som fælles redskab, 2 dage (opfølgning efter den 

grundlæggende uddannelse i FS3) 

Fælles faglige begreber, 3 dage (Det specialiserede socialområde for voksne)  

Sansestimulering af den ældre borger, 2 dage 

Behov for revision af: Amu 46977: Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 

 

Bilag: Bilag 5A, 5B, 5C, 5D, 5E 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at LUU/LEU tager orienteringen til efterretning 

 

Referat: 

 

  

9. Orientering om, hvor SOSU-skolerne er i arbejdet med AMU-test.  

 

Info og generel orientering fra repræsentanterne i LUU/LEU (ca. 30 min.) 

Orientering fra praksis 

Orientering fra FOA 

Orientering fra eleverne 

Orientering fra SOSU-skolen 
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Punkter til næste møde (ca. 5 min.) 

 

Evaluering af mødet (ca. 10 min.) 

 

Evt. (ca. 5 min.) 

 

Ekstraordinært møde med arbejdsgiverrepræsentanterne  

Kl 14.30 – 15.00 

Der afholdes møde i arbejdsgiver-skoleforum i forhold til projektet: ”Kvalitet i 

erhvervsuddannelserne via tværfagligt fokus”, som er et EU-socialfondsprojekt som 

løber over flere år. Et af kravene er, at partnerskabsdeltagerne (kommunerne) skal 

dokumentere, at de har elever der deltager i projektet. Det er ikke et LUU/LEU 

anliggende at dokumentere dette, men de arbejdsgivere som sammen med skolen er 

en del af projektet. Særskilt dagsorden udsendes. 

 

 

 

 


