Referat LUU/LEU den 5. november 2019
Dagsorden
Tidspunkt: Tirsdag, den 5. november kl. 11.00 – 15.00
Sted: Skolens afdeling i Skive, lokale 4
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.
Gæster: Direktør Jakob From Høeg deltager under punkt 3 (kl. 11.30 – 12.30)
Afbud: Malene Laursen, FOA Skive, Anette Sejerskilde SOSU-STV,
Eleverne Tea Øster og Nikolaj Sørensen kom ikke til mødet.
Referent: Berit Andersen

1. Velkomst og opfølgning på sidste møde den 22. august 2019
(v/Eva Pedersen ca. 10 min.)
Sagsfremstilling:
Velkomst ved formand
Opfølgning på sidste møde den 22. august. Det var aftalt, at de ændrede vilkår
for talentudvikling/talentelever skulle på dette møde. Da vi afventer udmelding
fra PASS ift. hvordan der skal arbejdes med det lokalt, så udsættes det til et af
de efterfølgende LUU-møder, når vi har nyt fra PASS.
Kursuschef Helle Damsgaard skal videre til et andet møde, så derfor er forhold
vedrørende LEU-området rykket frem som punkt 2.
Bilag:
Referat fra sidste møde
Referat:
Ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.
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2. Kursusafdelingen
(v/ Helle Damsgaard – ca. 20 min.)
Sagsfremstilling:
2.1
Status på AMU-test/prøver og opfølgning på processen.
Der orienteres om forhold, der har betydning for arbejdsgivere der
bevilger deltagere kompetenceudvikling via AMU-uddannelser, samt
forhold der har betydning for deltagere på AMU-uddannelserne.
2.2
AMU-udbudsrunden på landsplan er afsluttet – hvilke udbud har SOSUSTV i fremtiden?
2.3
Opfølgning på temaeftermiddage for praktikvejledere omkring den
interesse/det ønske, der var fra nogle af deltagerne i forhold til
farmakologiuddannelse (medicinhåndtering/administration). Hvilke
overvejelser har LEU i forhold til eventuel udbydelse af farmakologikurser
som opfølgning på deltagernes ønske?
2.4
Datoer er fastlagt for den ordinære praktikvejlederuddannelse på 11
dage for foråret 2020.
Fredag i uge 16, hele uge 17 og uge 20.
2.5
Thisted kommune (ved Nina Jexen) ønsker at opgradere
praktikvejledernes kompetencer jf KL´s ambition om at sikre og øge
antallet af elever, der gennemfører uddannelsen. Derfor er der aftalt et
AMU forløb (overbygning for praktikvejledere, 12 dage) for den erfarne
praktikvejleder i foråret 2020. (Nina Jexen orienterer)
Bilag:
KL´s materiale om flere hænder i sundheds- og ældresektoren
AMU udbudspolitik 2020
Indstilling:
Punkt 2.1 og 2.2 og 2.3 Information, som tages til efterretning
Punkt 2.3 Aftale om, hvorvidt der skal udbydes konkrete
farmakologiuddannelser i 2020?
Referat:
Helle fortalte kort om AMU-udbudsrunden og de fælleskompetencebeskrivelser,
vi har søgt og fået.
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Helle havde et kort oplæg om status på AMU-prøver – slides herfra sendes med
referatet ud.
Dorte gør opmærksomhed på, at den videreudvikling, som skolen har
gennemført ift. praktikvejlederuddannelsen, stiller større krav til vejledernes
forberedelse, inden de møder op på uddannelsen. Blandt andet, fordi det
involverer drøftelser med nærmeste leder ift. vejledernes læringsudbytte.
Desuden skal vi have en opmærksomhed på, hvordan vi håndterer prøverne, så
det ikke forskrækker og påvirker kursister negativt, men netop opleves som
noget positivt.
Der er aftalt et praktikvejlederforløb for Thisted Kommune, fordi de har ønsket
en overbygning på den grundlæggende praktikvejlederuddannelse i 2020.
FOA fremhæver vigtigheden af, at alle arbejdsgivere tænker i overbygning i alle
kommuner/og de to regioner.
FOA fremhæver også, at der skal være opmærksomhed på, at der er
medarbejdere, som deltager i den daglige vejledning ift. elever (uden at være
formel praktikvejleder), som gerne vil klædes bedre på til den opgave. Det
tænkes primært gennemført som intern kompetenceudvikling.

3. Skolens ”Strategiske grundlag 2020 – 2024”
(v/ Jakob From Høgh ca. 1 time incl frokost)
Sagsfremstilling:
Skolens bestyrelse vedtog den 27.09.2019 ”Strategisk grundlag 2020 – 2024”.
Grundlaget indeholder skolens mission, vision og værdier, 7 strategiske spor for
årene 2020-2024 samt et ledelsesgrundlag.
Grundlaget bygger bl.a. på input fra arbejdsgivere/samarbejdspartnere i
regioner og kommuner, på input fra bestyrelse og medarbejdere, og på de
nationale dagsordener inden for SOSU-området.
Der skal nu arbejdes videre med konkrete handleplaner for de 7 strategiske
SPOR:
Spor 1: Rekruttering og fastholdelse
Spor 2: Uddannelse og videreuddannelse
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Spor
Spor
Spor
Spor
Spor

3:
4:
5:
6:
7:

Høj faglighed på et stærkt pædagogisk og didaktisk fundament
Teknologi og digitalisering
Strategisk samarbejde
Internationalt udsyn
Organisatorisk bæredygtighed

Skolen ønsker en drøftelse af betydningen af den reformulerede mission, vision
og værdigrundlag i forhold til samspillet mellem skole, arbejdsgivere, den
faglige organisation og elever i LUU/LEU. Hvilke ændringer bør det nye
grundlag give anledning til i det daglige samarbejde?
De konkrete spor og de efterfølgende handleplaner vil i en vis udstrækning
afspejle det allerede igangværende samarbejde i LUU om uddannelserne, men
har også betydning for nye fremtidige samarbejdsområder. Derfor er det
skolens ønske at drøfte, hvilke overvejelser og tiltag LUU/LEU i den forbindelse
lægger vægt på og ser størst behov for i samarbejdet omkring elevernes
uddannelse.
Bilag:
”Strategisk Grundlag 2020 – 2024 for SOSU-STV”
Indstilling:
Skolens direktør vil fremlægge det nye strategiske grundlag og det videre
arbejde med at virkeliggøre grundlaget. Herudover vil punktet indeholde en
dialog med afsæt i de ovennævnte temaer.
Referat:
Jakob fortalte kort om arbejdet med det strategiske grundlag og gennemgik
bilaget ”Strategisk Grundlag 2020–2024”.
Der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer hertil.
Under de strategiske SPOR kom der forslag om at ændre begrebet
”fastholdelse” med begrebet gennemførelse.
Generel set var der stor opbakning til det strategiske grundlag.
Det opleves som et godt gennembearbejdet arbejdsredskab og LUU/LEU glæder
sig til at anvende det som fælles referenceramme og til at se det ”leve”.
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Det strategiske grundlag skal munde ud i en konkret handleplan. I
udarbejdelsen af handleplanerne er det vigtigt for LUU/LEU, at der er et særligt
fokus på samarbejdet mellem skole og praksis omkring udvikling af elevernes
personlige kompetencer, erhvervsmæssige dannelse og arbejdsmarkedsparathed allerede i 2020.
Jakob informerer om, at skolen vil rette henvendelse til en anden
uddannelsesinstitution, der arbejder med grafisk design, om at lave en
konkurrence blandt eleverne ift. et grafisk design af skolens strategiske
grundlag.

4. Holdstart 2021
(v/Eva og Lene ca. 15 min.)
Sagsfremstilling:
I Arbejdsgiver-/Skoleforum NORD og MIDT har optagelsestidspunkterne for
2021 været drøftet. Der er enighed om, at det skal indstilles til LUU, at der i
2021 planlægges med optagelse på SOSU-assistentuddannelsen med intervaller
på 4 måneder med henblik på at få så minimalt et overlap af elever i praktikken
som muligt. Det samme gør sig gældende for SOSU-hjælperoptag, da der her
ønskes et interval på 6 måneder med optagelse to gange årligt.
For skolen betyder det, at der kun kan udbydes fælles GF2 forløb for SOSUassistentrettet og SOSU-hjælperrettet på augustoptag (overgang GF1 – GF2 og
hovedforløb skal sikres), hvor de øvrige GF2 forløb bliver målrettet enten GF2hjælperrettet eller GF2-assistentrettet. Da det kan have stor betydning for
skolens samlede økonomi, vil denne fordeling af holdstart være til vurdering i
forhold til de ændrede optagetidspunkter.
Indstilling:
Det indstilles, at holdstart for 2021 besluttes:
SOSU-assistentuddannelsen april, august og december
SOSU-hjælperuddannelsen februar og august
Referat:
Holdstart 2021 blev drøftet og besluttet.
Der er et ønske om, at få en flowplan for 2020. Det, der allerede er udarbejdet
af praksis i NORD og MIDT ift. praktikflow sendes til Berit. Skolen undersøger
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herefter muligheden for at udarbejde flowplaner for både skole- og praktik til
næste LUU/LEU møde.

5. Afslutninger på skolen, når elever dimitterer
(Eva, Majbrit og Lene ca. 15 min.)
Sagsfremstilling:
Afslutningen på en SOSU-uddannelse er en særlig dag for både elever og
parterne i uddannelsesområdet. Arbejdsgiverne er helt centrale i forhold til
optagelsen og uddannelsen af eleverne. FOA finder det vigtigt, at vi sammen
fejrer eleverne og SOSU-uddannelserne. Skolen vil også gerne at både
arbejdsgiverne, den faglige organisation, der forhandler elevernes vilkår og
skolen selv bidrager til, at dimissionen bliver en festlig og betydningsfuld
afslutning på elevernes uddannelse.
Indstilling:
Det indstilles, at såvel FOA, som arbejdsgiverne og skolens ledelse stiller med
repræsentanter, som holder en tale til hovedforløbselevernes dimission.
Referat:
Afslutninger blev drøftet.
Både Region Nordjylland og Region Midtjylland har taget en principiel
beslutning om, at de ikke kommer til dimission på uddannelsesinstitutionerne.
Morsø Kommune deltager i det omfang tiden (øvrige opgaver) tillader det.
Thisted Kommune møder op, når det er muligt i forhold til øvrige opgaver.
Skive Kommune synes det er vigtigt, men har den sidste tid ikke prioriteret det
pga. af øvrige opgaver.
Skolen arbejder videre med den form, vi har nu, men man er velkommen til at
byde ind med ændringer. Det er altid muligt som arbejdsgiver at komme på til
”ordet frit”. Arbejdsgiver har mulighed for at snakke sammen indbyrdes
omkring repræsentation til afslutninger. Fremadrettet sætter skolen et start- og
slut tidspunkt på programmet.
Vigtigt at udmelde datoer på afslutninger til arbejdsgiverne og FOA, så snart vi
har dem. Skolen arbejder videre med dette og vil overveje om det kan
integreres som en del af i skole/praktikplanerne, så der kan langtidsplanlægges
ud fra det hos parterne.
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6. Elevrepræsentanter
(Eva, Majbrit og Lene ca. 10 min.)
Sagsfremstilling:
SOSU-skolen har efter aftale på formødet til LUU/LEU skrevet til
elevrepræsentanterne i udvalget, om de forsat er interesseret i LUU/LEUarbejdet, da de ikke har deltaget de sidste gange der har været møde og heller
ikke har sendt afbud.
Indstilling:
Afhængig af tilbagemelding fra eleverne tages stilling til, hvad der skal
besluttes at ”næste step” skal være.
Referat:
Eleverne har ikke meldt tilbage på henvendelsen fra skolen.
Elevrepræsentation i LUU/LEU blev drøftet.
Der er enighed om, at det er vigtigt fortsat at have elevrepræsentationen i
LUU/LEU. Eva er arbejdsgiver for begge elevrepræsentanter og vil kontakte
dem for at høre, om de fortsat er interesserede. Hvis ikke, vil skolen tage
initiativ til, at der kan vælges 2 nye repræsentanter.

7. Evaluering og opfølgning på temaeftermiddage for praktikvejledere
(Eva og Lene ca. 10 min)
Sagsfremstilling:
De to temadage i henholdsvis Thisted og Skive har været en succes. Der har i
alt deltaget omkring 200 praktikvejledere og undervisere. Der er opstået behov
for en drøftelse af, hvordan vi håndterer situationer, hvor en elev af én eller
anden grund ikke får afleveret opgaven/får diskuteret opgaven med
praktikvejlederen under praktikforløbet. Det blev også drøftet om opgaven i
praktik 3 kunne være en opgave, eleven arbejdede med i somatikpraktikken
eller om det altid skal være i forbindelse med praktik inden for det
primærkommunale område. I forhold til flere deltageres ønske om
farmakologiuddannelser, så er det behandlet under LEU-dagsorden.
Indstilling:
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Det indstilles, at LUU vedtager at der skal udarbejdes en vejledning til
praktikvejledere ift., hvis en elev af én eller anden grund ikke får udarbejdet
opgaven. Det besluttes, hvem der skal udarbejde forslag til vejledning.
Referat:
Der stilles forslag om, at arbejdsgruppen omkring det oprindelige dokument
arbejder videre med en vejledning, der indskrives i dokumentet vedr.
farmakologiopgaverne. Arbejdsgruppens forslag drøftes på næste LUU/LEU.
Tidsramme for elevens arbejde med opgaven og omfanget/niveau tages også
op til genovervejelse i arbejdsgruppen og videre til skole-arbejdsgiverforum.
Afhængig af beslutningen her sendes det muligvis videre til LUU/LEU. Indtil
videre gælder den oprindelige beslutning om, at det er op til den enkelte
arbejdsgiver at definere tidsrammen for elevernes arbejde med opgaven i
praktiktiden.
Arbejdsgruppen: Camilla og Eva fra praksis og Kathe, Anette S, Tina S og Lene
fra skolen.
Skolen indkalder til møde.
Drøftelsen om, at der kan arbejdes med farmakologiopgaven i somatikpraktikken tages ikke op på nuværende tidspunkt, fordi der er enighed om, at
farmakologiopgaven i 3. praktik udarbejdes i det primærkommunale regi.
I forlængelse af punkt 2, så nævnes det, at skolens kursusafdeling meget gerne
indgår i drøftelser af praktikkens eventuelle ønsker ift. efteruddannelse indenfor
farmakologi og medicinhåndtering.

8. Dimensioneringen for 2020-2021, samt status og opfølgning for 2019.
(Lene ca. 15 min.)
Sagsfremstilling:
I forhold til den endelige vedtagelse af dimensioneringen for 2020 – 2021
orienterer arbejdsgiverrepræsentanterne LUU/LEU om den endelige
dimensionering for 2020-2021, samt eventuelle konkrete overvejelser i forhold
til den udmeldte dimensionering.
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Dimensioneringen for SOSU-hjælperuddannelsen er opfyldt i Thisted, Morsø og
Skive Kommune. For SOSU-assistentuddannelsen er dimensioneringen meget
tæt på at være opfyldt for de to regioner og de fire kommuner.
Indstilling:
Det indstilles, at arbejdsgiverrepræsentanterne redegør for, hvilke forhold der
har haft indflydelse på opfyldelse af dimensioneringen og hvordan vi sammen
kan medvirke til at sikre en opfyldelse af dimensioneringen i fremtiden.
Referat:
Oversigt over dimensioneringen og fordelingen af elevpladser på de forskellige
optag for 2020 sendes med referatet ud.
Dimensioneringen og opfyldelsen heraf følges tæt hele tiden. Vigtigt at sparre
med hinanden arbejdsgiverne imellem omkring rekruttering.
Thisted Kommune har indledt et tæt samarbejde med jobcenteret. Det er en
succes og kan blandt andet ses på de mange ansøgninger til februar holdene
2020.
Øvrige arbejdsgivere har også gang i forskellige tiltag, og der er alle steder stor
bevågenhed på rekruttering. En af de store udfordringer er økonomien og de
forskellige regler i relation til forsørgelsesgrundlag.
De steder, hvor man ansætter eleverne med løn allerede på GF2, er
rekrutteringsudfordringerne mindre.
Status på opfyldelsen af dimensionering 2019 sendes med dette referat ud.

9. Godkendelse af skole-praktikplaner for SOSU-ass. Hold dec. 2020
(Lene ca. 5 min.)
Sagsfremstilling:
På sidste LUU-møde blev det vedtaget, at der i 2020 ændres på holdstart fra
november til december måned. Skolen har udarbejdet forslag til skole- og
praktikplaner for henholdsvis Thisted og Skive for hold dec. 2020. Disse planer
har været drøftet i Arbejdsgiver-/skoleforum NORD og MIDT.
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Bilag:
Skole- og praktikplaner for SOSU-ass. hold dec. 2020 i Thisted, skole- og
praktikplaner for SOSU-ass. Skive planerne eftersendes efter godkendelse på
arbejdsgiver-/skoleforum Midt mødet den 31/10-19.
Indstilling:
Det indstilles, at Skole- og praktikplanerne for dec. 2020 vedtages.
Referat:
Skole/praktikplanerne for dec. 2020 blev overordnet set godkendt.
Efter ønske fra arbejdsgiverne tilknyttet Thistedafdelingen, så arbejdes der med
at ændre de 2 overgangsuger til 1 overgangsuge på baggrund af evalueringer
af forløbet.
Der arbejdes videre med ændringerne og det tages med på møde i
arbejdsgiver-skoleforum Nord. Der orienteres om justeringen til LUU/LEU næste
gang.

10.
GF+ - udbud af 10-ugers forløb forud for GF2
(Lene ca. 10. min.)
Undervisningsministeriet har besluttet, at der fra januar 2020 skal være
mulighed for at udbyde GF+, som er et 10 ugers forløb forud for GF2, for de
mennesker, der har brug for mere tid til at blive klar til hovedforløb, end de 20
ugers grundforløb. Bekendtgørelsen på området kommer først i løbet af
december måned. Derfor kender skolen endnu ikke det endelige indhold på
GF+. Der udbydes GF+ to gange årligt i april og oktober forud for GF2hjæperrettede forløb.
Skolen er også i gang med at se på, om der forud for GF+, primært målrettet
de to-sprogede, der har behov for mere end GF+, er mulighed for ekstra dansk
og naturfag mv. Vi har erfaret, at det er de områder, der giver de største
udfordringer for de tosprogede, der søger SOSU-uddannelserne.
Der er flere aktører på banen i forhold til dette grundforløb, der ønskes derfor
en drøftelse af, hvordan vi sammen rekrutterer til GF+ og hvilke anbefalinger
eller rådgivning LUU har til skolen i forhold til dette uddannelsestilbud. Der er et
tæt samarbejde mellem skolens kursusafdeling og grunduddannelserne i
forhold til denne uddannelse og målgruppen.
Indstilling:
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Det indstilles, at LUU drøfter udbud af GF+, samt rådgiver og kommer med
anbefalinger til skolen i forhold til rekruttering til GF+.
Referat:
Lene orienterede kort om GF+
FOA foreslår at sende det færdige produkt vedr. GF+ til LO, når det foreligger.
Ide fra Lotte, Region Nordjylland vedr. projekt ”Dansk til dig”, hvor ukrainere
får danskundervisning i staldene. Kunne vi gøre noget lignende på SOSU?
Forsørgelsesgrundlag på GF+ er som udgangspunkt SU (med mindre vi hører
andet).
Skolen har myndighedsrollen ift. optag af GF+ elever. Skolen er meget åben for
samarbejde med praksis omkring disse GF+ forløb.
Forslag om fælles infomøde med kommuner og jobcentre på alle 3 afdelinger.
Skolen arbejder videre med dette.

11.
Elever m/udd.aftale, der søger om dispensation til 3. prøveforsøg
(Eva og Lene 10 min.)
Sagsfremstilling:
Skolen er af SOSU-lederforeningen blevet gjort opmærksom på, at elever der
har en uddannelsesaftale som udgangspunkt kan ansøge om 3. forsøg og skal
have tilbudt et 3. prøveforsøg, hvis eleven ikke består i 2. forsøg. Begrundelsen
er, at det tolkes som ”særlige omstændigheder”, at en elev har en
uddannelsesaftale og det kan åbne op for 3. forsøg.
Består eleven ikke i 2. forsøg, og får dispensation til 3. prøveforsøg, så skal
eleven have tilbudt ”supplerende undervisning” som aftales mellem skole,
praktikvirksomhed og elev (jævnfør bilag fra Undervisningsministeriet
vedrørende §51 i Erhvervsskoleloven).
Bilag:
Vejledning i anvendelse af § 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.
Indstilling
Det indstilles, at der er en kort drøftelse af konsekvenserne af denne
præcisering for elev, praktik og skole, samt hvorvidt dette punkt skal på til
næste møde til yderligere behandling.
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Referat:
Lene orienterer om ændret praksis ift. 3. prøveforsøg.
Lige nu har skolen 3 elever, der har søgt om dispensation til et 3. prøveforsøg,
og hvor der har været et samarbejde mellem skolen og arbejdsgiverne om
supplerende undervisning forud for 3. prøveforsøg.
Vigtigt at samarbejde med hinanden om det og finde ”vores vej i det”.
Der afholdes en helhedsevaluering, inden eleven tilbydes et 3. prøveforsøg.
Det er som udgangspunkt vigtigt, at elev, arbejdsgiver og skole er enige om, at
det giver mening at tilbyde et 3. prøveforsøg. Samtidig skal vi være obs. på
som skole og arbejdsgiver at have rigtig gode begrundelser for ikke at gøre det,
hvis eleven søger om det og dermed ønsker det.

12.
Forslag til fremtidige mødedatoer i 2020: (ca. 5 min)
Den 2/3
Den 27/5
Den 1/9
Den 10/11
Alle dage fra 11.00 – 15.00. Der er sendt kalenderinvitationer ud.
Eva og Majbrit indkaldes efterfølgende til møder ca 14 dage for LUU/LEU, hvor
formand, næstformand og skolen udarbejder dagsorden til møderne.
Info og generel orientering fra repræsentanterne i LUU/LEU (ca. 20 min.)
Orientering fra praksis/arbejdsgiverne
-

Overbygningskurser til praktikvejledere i Thisted kommune i foråret 2020 og
efteråret 2020. Der er åben for deltagere fra andre kommuner og regioner.
Ny kvalitetsstandard i Thisted Kommune for eleverne. De får 5 timer om ugen
til at studere – heraf 1 time sammen med vejlederen.

Orientering fra FOA
-

FOA får mange spørgsmål fra elever i forhold til ny ferielov
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Orientering fra eleverne
-

Ingenting

Orientering fra SOSU-skolen
-

Uddannelsesstart 2020 – oversigt (foreløbig)
Muligvis med tilretning ift. et GF2-EUX og et fælles GF2 for hj. og ass. rettet i
Skive - bilag sendes med referatet ud.
Arbejdsgiverne OBS! Vigtig med en note eller lignende på GF2 hjælperrettet
august om, at man kan søge på SOSU-Assistent HF med en GF2 hjælperrettet.

-

Temaeftermiddag for praktikvejledere ift. elever, der får SPS-støtte i
praktikforløb udbydes den 11. marts i Skive og 18. marts i Thisted i 2020 begge
dage fra 12.30 – 15.00.
Forslag til indhold sendes til høring hos uddannelseskonsulenterne.

-

Uddannelsesaftaler på GF2 skal hænge sammen med uddannelsesaftale på
Hovedforløb.

-

Revideret udgave af ”Deltagere i samarbejdsfora” – se Link.

-

Skills – vi er stolte af vores elever – de gjorde det rigtig godt. Vi har aftalt med
praktikken/arbejdsgiver, at de skal spørges ift. potentielle elevernes deltagelse
(udvalgt af skolen), inden vi spørger eleverne. Næste år er SOSU STV vært.

-

Screening af to-sprogede forud for start på GF2 (Underviser Annie Nielsen).
Afholdes x 1 på hver afdeling forud for optag. Formålet er at yde bedre
vejledning i forhold til om de er klar til GF2, eller skal vejledes til GF+ eller til
andet (forløb på VUC, praktik mv.)

-

Principper for håndtering af fravær er drøftet i skole-og praktikforum, og der er
eller bliver afholdt møder mellem elevkoordinatorer og arbejdsgivere i forhold
til den konkrete håndtering af fravær.

-

Elevkoordinator på GF1 og GF2 PAU i Thisted har sagt op og har fået stilling ved
FGU i Thisted. Der søges om en ny elevkoordinator på området i Thisted.

-

Bestyrelsen har godkendt en tilbygning på Thisted afdelingen.
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-

Skolen har haft/skal have pædagogiske dage, der handler om videreudvikling af
undervisernes facilitatorrolle, understøttelse af SPS-elevers læring og trivsel,
klasserumsledelse.

Punkter til næste møde (ca. 5 min.)
1. Talentudvikling – hvordan skal vi arbejde med det fremadrettet
2. Status på GF+
3. Forretningsorden – Morsø Kommune indgå som aktivt medlem af
LUU/LEU

Evaluering af mødet (ca. 5 min.)
Konstruktivt møde, hvor vi i langt højere grad end tidligere behandler de temaer, der
hører til på LUU/LEU, og øvrige temaer behandles i skole-arbejdsgiverfora.

Evt. (ca. 5 min.)
Morsø Kommune har et ønske om, at de fra 2020 gerne vil deltage aktivt i
LUU/LEU og udnytte den plads, de har. På nuværende tidspunkt lader Morsø
Kommune sig repræsentere via Thisted Kommune. Det tages op på næste
møde.
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