
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat for møde i LUU – SOSU (AMU) 
 

 
Dato: 
 
 

 

Fredag den 25. maj 2018 

Kl. 9.00 – 12.00, mødelokale 2 og 3, Social & SundhedsSkolen, Herning 

 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 

 
Medlemmer: 
Lars Olesen, Struer Kommune (LO) 
Gitte Kjær Nielsen, Region Midtjylland (GKN) 
Betina Funder, Region Midtjylland (BF) 
Tanja Nielsen, FOA Holstebro 
Hanne Koustrup, FOA Holstebro 
Susanne Andersen, FOA Herning 
Grethe Madsen, FOA Herning 
Hanne Elkjær, FOA Herning 

 
Tilforordnede: 
Anne Mette Vind, Social & SundhedsSkolen, Herning (AVI) 

Grethe Thing, Social & SundhedsSkolen, Herning (GT) 

Kirsten Kammer, Social & SundhedsSkolen, Herning (KK) 

Rhina Høj Eriksen, Social & SundhedsSkolen, Herning (RHE) 

 

Joan Prahl, PASS (ved punkt 6) 

Britta Raaballe, Social & SundhedsSkolen, Herning (BR) 

 

Søren Landkildehus, Holstebro Kommune (SL) 
Lis Bukholt, Herning Kommune (LB) 

 
Mødeleder: 

 
Susanne Andersen 
 

 
Referent: 

 
Mette Martinussen  
 

 

Punkt 1 

 

Velkomst og præsentation 

 

 
Orientering: 
Skolens direktør byder velkommen til Joan Prahl, som er næstformand ved PASS og skal holde oplæg – 
pkt. 6.  
Desuden bydes der velkommen til øvrige mødedeltagere - Kort præsentationsrunde v. alle.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Punkt 2 

  

Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser 

 

 
Beslutning: 
Der er punkter til eventuelt ved Rhina, Tanja og Susanne. 
 
Rækkefølgen for dagsordenspunkter bliver: 
1. Velkomst og præsentation (pkt. 1) 
2. Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser (pkt. 2) 

3. Præsentation af PASS v/Joan Pral fra PASS (pkt. 6) 

4. Godkendelse af referat fra den 23. februar 2018 (pkt. 3) 

5. Godkendelse af forretningsorden (pkt. 5) 

6. Konstituering af formand og næstformand (pkt. 4) 

7. Evt. (pkt. 7) 

 

 

  Punkt 3 

 

Godkendelse af referat fra den 23. februar 2018 

 

 
Beslutning: 
Ingen bemærkninger og referatet er godkendt. 
Der gøres opmærksom på ny fremtidig procedure for dette punkt jf. forretningsorden punkt 6 – Referat.  
 

Referatet anses for at være godkendt 14. dage efter udsendelsesdagen, medmindre der er indkommet 

bemærkninger til referatet. I så tilfælde sender man selv bemærkning pr. mail til alle i LUU-SOSU, som har 

mulighed for at komme med kommentar. Formanden vil i samarbejde med skolens ledelse vurdere 

hvorledes emnet viderebehandles.  

 

 

  Punkt 4 

 

Konstituering af formand og næstformand 

 

Bilag 1: oversigt over medlemmer 

 
Beslutning: 
Forinden mødet har Lis Bukholt meddelt, at hun stiller op som mulig kandidat til formandsposten. Der er 
opbakning fra samtlige repræsentanter og Lis Bukholt er valgt som formand for LUU-SOSU i perioden 
2018-2022. 
 
Susanne Andersen er valgt til næstformand for LUU-SOSU i perioden 2018-2022. Hun vælges med 
enighed fra samtlige repræsentanter.  
 
Med hensyn til medlemsoversigten sendes ny og redigeret oversigt. Der mangler suppleanter – se 
oversigten og giv besked til mem@sosuherning.dk     
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Punkt 5 

 

Godkendelse af forretningsorden 

 

Bilag 2: Udkast til forretningsorden 

 
Regionen har ønske om én tilforordnet repræsentantplads i LUU-SOSU. Det betyder, at Regionen 
efterspørger at have 3 regions-repræsentanter i LUU-SOSU.   
Overstående ønske drøftes og følgende kommentar kan nævnes: Øges der med én repræsentant fra et 
område, skal der ligeledes øges med én repræsentant fra FOA og kommunernes side. Dette giver 
bekymring om, om mødedeltagere kan komme til orde ved møderne, da LUU-SOSU nuværende er et 
mangfoldigt forum. Desuden er der andre praktiske mødeplanlægnings udfordringer. 
 

Konklusionen på drøftelsen bliver, at i LUU SOSU tildeles regionen 2 pladser, kommunerne 3 pladser, 

hvoraf den ene plads besættes af én fra specialområdet/beskæftigelsesområdet, og FOA tildeles 5 

pladser, så der er en parentetisk sammensætning, jf. Lov om erhvervsuddannelser. – Skolen giver besked 

til regionen.  

Som nævnt i forretningsorden og oplægget ved PASS er der potentiale for elevrepræsentant. Og eftersom 

LUU’s primære fokusområde er elevernes trivsel, vil skolen foreligge muligheden for eleverne på ny. 

Det aftales at møderne udvides med 30 min – på den måde burde der være tiltrækkelige tid til både AMU 

og de ordinære social- og sundhedsuddannelser. Efter sidste møde den 7. december 2018 evalueres 

mødelængen.     

Kommentar til selve forretningsorden 

Side 1: 
Ved ’1a: For den ordinær uddannelse’: 
Drøftelse af klagesager tilføjes 
 
Ved ’PASS har uddelegeret flg. opgaver til LUU: 
Rettelser til, at LUU orienteres om nye godkendte praktikpladser 
Tilføje at LUU har opgaven vedr. godkendelse af koncerngodkendte praktikpladser. 
 
Side 2: 
Ved ’1b: For efteruddannelserne’: 
Ny formulering i indledningen – skal ligne formulering ved 1a. 
 
Ved ’2. Uddannelsesudvalgets sammensætning’:  
3 lederrepræsentanter fra kommunerne… tilføj at den ene repræsentant kan repræsentere specialområdet 
eller arbejdsmarkedsområdet. 
 
Side 3: 
Ved ’5. Afholdelse af møder og mødeindkaldelser’: 
..Forslag til dagsorden udarbejdes af skolens ledelse og i samarbejde med formanden… 
Tilføj at beslutninger træffes i enighed - ved sidste sætning på siden. 
 
Side 4: 
Ved ’Dagsorden indeholder’: 

Punkt 3: Orientering fra … tilføj udvalgsmedlemmerne 

Mere tydelighed omk. ’Årshjulet’ i dagsorden – udføres i praksis og tilføjes ikke i forretningsorden 

Ved ’ 5. Referater’: 

Det besluttes af arbejdsgangen ved godkendelse af referatet følger som nævnt i forretningsorden: 

”Referatet anses for at være godkendt 14. dage efter udsendelsesdagen, medmindre der er indkommet 

bemærkninger til referatet.” – Er der kommentar/indsigelser sendes det pr. mail til hele LUU-SOSU, som 

derved har mulighed for at komme med kommentar. Formanden vil i samarbejde med skolens ledelse 

vurdere hvorledes emnet viderebehandles. 

 



 

 

Beslutning: 
Anne Mette tilretter forretningsorden med ovenstående bemærkninger. Forretningsorden sendes ud 
sammen med referatet. Hvis der er yderligere kommentar bedes de sendes til mem@sosuherning.dk el. 
avi@sosuherning.dk. inden 14. dage efter udsendelsesdagen, hvis der ikke er indkommet bemærkninger 
til forretningsorden anses den for godkendt.  
 

 

Punkt 6 

 

Præsentation af PASS v/Joan Prahl fra PASS  

Joan Prahl næstformand i PASS kommer og fortæller om LUU’s rolle i forhold til uddannelse og hvilke 

forventninger der er til medlemmer af LUU.  

 
Orientering:  
Joan Prahl fra PASS holder oplæg – PP medsendes referatet. 
 
Oplægget omhandler bl.a.  

 Den formelle opbygning: Erhvervsuddannelseslov – Uddannelsesbekendtgørelse – 
Uddannelsesordning – Lokal undervisningsplan 

 Hvilke opgaver har LUU 

 Hvad skal forretningsorden indeholde 

 Forslag til dagsorden – temadrøftelse skaber dynamik   

 Årets gang i LUU 

 Forslag til emner, der kan drøftes i LUU 
 
Alle de tiltag og drøftelser LUU gør, er netop for at sikre trivsel og god læring for eleverne.  
 
Link til PASS’ hjemmeside: http://www.passinfo.dk/  - se under ”for udvalg”  
 
Med inspiration fra dagens oplæg, kan det være en idé, at der ved næste LUU-møde samles op/evalueres 
på, hvad skal vi gøre mere og mindre af. 
 

 
Punkt 7 

 
Evt.  
Rhina:  
Flere plejehjemsassistenter efterspørger realkompetencevurderinger (RKV) målrettet social og 
sundhedsassistentuddannelsen. Efter reglerne laves der naturligvis individuelle vurderinger, og indtil 
videre ligger afkortningerne mellem ¾ - 1½ år.  Nuværende har der været 5 efterspørgsler. 
 
Tanja: 
Det efterspørges om skolen kan tilbyde førstehjælp og brænd-bekæmpelse til elever, som har merit for 
grundforløb 2. – Anne Mette vil undersøge nærmere. 
 
Susanne: 
Afkast ved OK18 i forhold til elevløn - Der gøres opmærksom på forskellen ved elevlønnen i 
kommunalregi og regionregi. Elever ansat i kommuner vil få ca. 2.100 kr. mere i løn end elever ansat ved 
regionen.  
                               

 
 
Mødedatoer 2018 
Den 25. maj kl. 9 – 12 
Den 14. september kl. 9 – 12 
Den 7. december kl. 9 – 13 (inkl. julefrokost) 

mailto:mem@sosuherning.dk
mailto:avi@sosuherning.dk
http://www.passinfo.dk/

