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Referat for møde i LUU, SOSU-området 
 

 
Dato: 

 
Fredag den 23. februar 2018 
Kl. 9:00 – 12:00, Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning 
 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 

 
Medlemmer: 
 

Næstformand, Lis Bukholt, Herning Kommune (LB) 
Jens Klaris, FOA Herning (JK) – suppleant for Susanne  
Grethe Madsen, FOA Herning (GM) 
Tanja Nielsen, FOA Holstebro (TN) 
Steen Møller Nielsen, Holstebro Kommune (SMN) 
Marianne Wolf, Region Midtjylland (MW) – suppleant for Betina  
Annette Raarup, Region Midtjylland (AR) - suppleant for Betina 
 
Tilforordnede: 
 

Anne Mette Vind, Social & SundhedsSkolen (AVI) 
Grethe Thing, Social & SundhedsSkolen (GT) 
Anne Kirsten Nielsen, Social & SundhedsSkolen (AKN) 
Rhina Høj Eriksen, Social & SundhedsSkolen (RHE) 
 
Betina Funder, Region Midtjylland (BJF)  
Formand, Susanne Andersen, FOA Herning (SA)  
Anne K. Bøge Petersen, FOA Holstebro (AP) 
Gitte Kjær Nielsen, Region Midtjylland (GKN) 
 

 
Mødeleder: 

 
Lis Bukholt 
 

 
Referent: 

 
Mette Martinussen 
 

 
Punkt 1 

 
Godkendelse af dagsorden – herunder punkter til eventuelt v/ Lis 
 

 
Beslutning:  
Dagsorden er godkendt og ingen punkter til eventuelt. 
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Punkt 2  

 
Godkendelse af referat fra mødet den 24. november 2017 
 

 
Beslutning: 
FOA og Regionen ikke er enige i beslutningen ved punkt 6 ”Fordeling af psykiatripladser”. Derfor kan 
beslutningen fra den 24. november 2017 pkt. 6 ikke betragtes som en endelig beslutning. – Punktet er til 
opfølgning ved dagens punkt 3. 
 
 
 

 
 
Punkt 3 

 
Opfølgning fra sidste møde 

- Vedr. punkt 3 - Drøftelse af skolens aktuelle uddannelser og aktiviteter 
- Vedr. punkt 6 - Fordeling af psykiatripraktikpladser 
- Vedr. eventuelt – Inviterer PASS til mødet i maj 2018 

 

 
Beslutningen fra punkt 3: 
AVI undersøger, om der ligger forpligtelser overfor GF2 eleverne i forhold til hovedforløbsplads.  
AVI tager kontakt til SOSU STV med henblik på at undersøge skole-praktikplaner for SOSU-
assistentområdet – ligheder og forskelle.  
 
Beslutning fra punkt 6: 
Kommunerne finder ekstra psykiatri-praktikpladser for en overgangsperiode indtil Sygehuset i Gødstrup er 
etableret. 
Punktet er på dagsordenen ved næste møde – opfølgning. 
 
Drøftelse fra eventuelt: 
I forbindelse med konstituerende LUU-SOSU i 2018, er det et forslag at invitere PASS til LUU- 
møde, hvor PASS fortæller om dem selv, LUU’s opgave, formål og snitflade. – Relevant til mødet i maj 2018 

- Skal der aftales noget mere konkret og hvem gør hvad? 
 

 
Drøftelse: 
 
Vedr. punkt 3 - Drøftelse af skolens aktuelle uddannelser og aktiviteter 
Der ligger ingen forpligtelser over for elever på GF2 SOSU i forhold til at tilbyde dem en hovedforløbsplads. 
Det vil sige at GF2 SOSU-elever søger elevplads til hovedforløbet på samme vilkår som øvrige ansøgere. 
 
AVI har haft kontakt til SOSU STV med hensyn til ensartede skolepraktik-planer. Nuværende bruger SOSU 
STV lignende skolepraktik-plan som SOSU-Herning brugte ved ass1702, som viste sig at være 
uhensigtsmæssig i forhold til merit-elever og deres afkortning. Det er endnu ikke et konkret samarbejde, da 
der er udskiftning af stillinger på SOSU STV.  
Samarbejdsforum har drøftet, at det regionale samarbejde omkring skolepraktik-planer for social- og 
sundhedsassistentuddannelsen skal etableres igen mellem sosu-skolerne, Region Midt og Kommunerne i 
form af en ad-hoc gruppe. Det vil være svært at få 100% ens skolepraktik-planer på tværs af regionen, da 
der er flere lokale hensyn og ønsker fra arbejdsgivere. – Punktet er til opfølgning, og opgaven om drøftelse 
og udarbejdelse ligger ved Skolen, som samarbejder med øvrige SOSU-skoler samt de 
uddannelsesansvarlige ved Kommuner og Region. 
 
Vedr. punkt 6 - Fordeling af psykiatripraktikpladser 
Regionen har tilstrækkelige psykiatri-praktikpladser til rådighed for hvert optag på Social- og 
Sundhedsassistentuddannelsen, dog skal flere elever til Viborg eller Silkeborg. Arbejdsgivere er hertil 
bekymret for den geografiske afstand mht. frafald og rekruttering. - Udfordringen drøftes. Tilbuddet fra 
Kommunerne om at stille psykiatri-pladser til rådighed handler blot om overgangsperioden, indtil Sygehuset i 
Gødstrup er etableret. FOA og Regionen ser ingen grund til at benytte nævnte tilbud, og det aftales at 



 
 

Side 3 af 7 
 

eleverne skal bruge Regionens psykiatri-pladser. Hvis der skulle opstå et problem, ordnes det på det 
individuelle plan. 
 
Konklusion: Eleverne skal bruge Regionens psykiatri-pladser. Hvis der skulle opstå et problem med en 
enkelt elev, tages det på det individuelle plan.      
   
Vedr. eventuelt – Inviterer PASS til mødet i maj 2018 
Konklusion: Det aftales at Tania tager kontakt til PASS. 
 

 
Beslutning: 
Se konklusioner under de enkelte underpunkter 
 

 
 
Punkt 4 

 
Drøftelse af skolens aktuelle uddannelser og aktiviteter  
 

Sagsfremstilling: 

 GF2: Der er i januar 2018 startet 3 hold GF2 sosu i Holstebro og 3 hold GF2 sosu i Herning, hvilket 
har betydning for rekruttering til social- og sundhedshjælperuddannelsen, samt social- og 
sundhedsassistentuddannelsen til august 2018.  

 Der er kommet ny hovedbekendtgørelse for erhvervsuddannelser, der bl.a. medfører at nogle 
afkortelser ikke længere er tvangsmeritter mm. – se bilag 1 og 2 
 

Bilag 1_Ny bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197009 
Bilag 2_Powerpoint fra UVM om ny bekendtgørelse 
 

 
Drøftelse: 
Med hensyn til bilagene er PP et uddrag om ny bekendtgørelse. Derudover kommer der ny bekendtgørelse 
til SOSU-området, udkommer sommer 2018. Det er fortsat uvis, hvilke ændringer der måtte komme. 

 
Beslutning: 
Orientering tages til efterretning. 
 

 
 
Punkt 5 

 
Orientering fra: 
 

 Det faglige udvalg (PASS) v/ formand 

 Formand / Næstformand 
 

 
Drøftelse: 
Ingen beretninger.  
 
Dog nævnes det ved sidste PASS-møde, at SOSU-skoler nu skal tilbyde eleverne adgang til 
undervisningsmaterialet. AVI orienterer om, hvad der gøres på Social & SundhedsSkolen, Herning: Elever, 
som er startet efter januar 2018, tilbydes E-nøgle med adgang til litteratur for det aktuelle skoleforløb. Dog 
må eleverne selv anskaffe bøgerne, hvis de ønsker en fysisk udgave. Det kan også betyde at 
praktikvejlederne må anskaffe sig bøgerne, da E-nøglen er personlig, og ikke kan overdrages/deles med 
andre. – nævnte er en præcisering fra UVM.    
 

 
Konklusion: 
Orientering tages til efterretning. 
 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197009
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Punkt 6 

 
Orientering fra skolen og bestyrelsen 
 

Sagsfremstilling: 
1. DM i Skills forløb rigtigt godt, hvor der var meget aktivitet på ”Prøv-, mærk- og føl- standene”. Der 

har været stor opbakning fra arbejdsgivere og FOA, hvortil alle har hjulpet med flere forskellige 
indsatser til Skills - dette er Social & SundhedsSkolen, Herning meget glade for. Vores elever 
vandt konkurrencen i DM i SOSU og skolen er meget stolte over at have Danmarksmestrene i 
SOSU på skolen. 

2. Til DM i Skills inviterede Danske SOSU-skoler til LUU møde, hvor der blev drøftet rekruttering, 
farmakologi og medicinhåndtering, status på EUX mm. – se bilag 3,4 og 5 

3. Der er konstituerende bestyrelsesmøde den 19. marts 2018  
 
Bilag 3_Invitation til LUU møde til DM i Skills 
Bilag 4_Oplæg fra LUU møde omkring rekruttering 
Bilag 5_Vejledning omkring farmakologi og medicinhåndtering 
 

 
Drøftelse: 

1. Skolen vil gerne takke for det gode samarbejde, der har været i forbindelse med DM i Skills. Alle 
parter har på forskellig vis bidraget positivt. 

2. Bilagene er materiale fra fælles LUU-møde. Der er stor fokus på faget, Farmakologi. Og det 
optimale tidspunkt for Farmakologieksamen er på 3. skoleperiode, hvor der har været mulighed 
for at tilegne sig viden om sygdomslære, naturfag samt praksis erfaringer fra psykiatri-praktikken.   
Farmakologi, er et område som fortsat efterspørges hos uddannede SOSU-assistenter. 

3. Til orientering. 
 

 
Konklusion: 
Orientering tages til efterretning.  
 

 
Punkt 7 

 
Tema fra årshjulet: Internationalisering  
Punktet blev udsat ved sidste møde 
 

 
Sagsfremstilling: 
Social & SundhedsSkolen, Herning arbejder med internationalisering i form af, at der sendes elever i 
praktik i udlandet og vi på skolen samt praksis modtager elever fra udlandet. Desuden har social- og 
sundhedsassistentelever lige været på studietur i Belgien gennem skolens internationaliseringskontakter. 
Der har været elever i praktik i forskellige lande, herunder kan nævnes Frankrig, Belgien og Tanzania. 
Praktikophold i udlandet skal gerne være med til at kvalificere eleverne til forskellige kompetencer, som de 
kan bruge ind i deres uddannelse og kommende arbejdsliv. 
 

 
Drøftelse: 
Nuværende er skolens vicedirektør Mads S. Haagensen internationalkoordinator. Idéen er, at opgaven 
skal koordineres af undervisere på de enkelte afdelinger.   
 

 
Konklusion: 
Orientering tages til efterretning.  
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Punkt 8 

 
Tema fra årshjulet: Behovet for arbejdskraft 
 

 
Sagsfremstilling: 
Der er fokus på behovet for arbejdskraft i forhold til SOSU området. Det viser sig, at der uddannes færre 
social- og sundhedshjælper og assistenter end dem der går af arbejdsmarkedet, samtidig med at der 
bliver flere ældre i Danmark.  
Hvordan kan LUU arbejde med denne udfordring? 
 
Bilag 6_http://www.kl.dk/Sundhed/Ny-rapport-Store-rekrutteringsudfordringer-pa-SOSU-omradet-
id231881/ 
 

 
Drøftelse: 
Generelt skal der gøres flere tiltag på flere niveauer. I forhold til LUU må fokus være elevindsatsen – hvad 
kan vi gøre for, at elever søger ind på uddannelsen? Hvad kan vi gøre for at øge dimensioneringen? Og 
hvad kan vi gøre for at fastholde eleverne? 
 
Der er rig mulighed for at øge dimensioneringen på social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvis 
arbejdsgiver har økonomi hertil. Ved social- og sundhedsassistentuddannelsen er der en begrænsning 
pga. antallet psykiatripraktik-pladser og sygehuspraktikpladser. Hertil kræves en politisk indsats, og 
mødedeltagerne må påvirke lokalpolitisk, hvor det er muligt. 
 
Demografi og færre ansøgere til ledige stillinger er en større udfordring. Der er forslag til at tænke 
anderledes fx vagtplaner, fuldtids ansættelser, gøre sig attraktiv. 
Målgruppen er både de unger og deres mødre.  
 
LUU drøfter vigtigheden i at styrke samarbejdet mellem FOA, arbejdsgiver og skolen fx at gå sammen til 
uddannelsesmesser. Derudover skal vi fortsætte med at fortælle de gode historier, og endelig må LUU-
forum bruges til videndeling. 
 
SOSU STV har lavet denne kampagne film, som fortæller om SOSU-faget: https://www.sosu-stv.dk/ 
(filmen er det store billede på forsiden)    
 

 
Konklusion: 
Orientering tages til efterretning. 
 

 
Punkt 9 

 
Tema fra årshjulet: Ansøgere og optagelse 
 

 
Sagsfremstilling:  
Der optages nok GF2 elever til at dække optagelsen på social- og sundhedsuddannelserne. Med de optag 
der har været på de nye uddannelser, har det været meget forskellige, hvilke ansøger der er ansat, så der 
er ikke et ensartet billede. Social & SundhedsSkolen, Herning kan dog være bekymrede for de GF2 
elever, der ikke får en ansættelse lige efter GF2, da meget tyder på, de ikke søger en ansættelse igen på 
et senere tidspunkt. 
På social- og sundhedshjælperuddannelsen er der ansat 80% af dimensioneringen i 2017. Manglende 
rekruttering til uddannelsen er et landsdækkende problem. 
Arbejdsgivere ansætter mange uddannede social- og sundhedshjælpere til social- og 
sundhedsassistentuddannelsen, men antallet er varierende fra optag til optag.  
Der har i vores område været høj ansøgning til social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor der i 
andre dele af landet har været problemer med rekruttering, og det har derfor ikke været muligt at opfylde 
dimensioneringen.  
Hvordan ser LUU, der skal arbejdes lokalt med ansøgning og optagelse? 
 
Bilag 7_Oversigt over optag og frafald på social- og sundhedsassistentuddannelsen 
Bilag 8_Oversigt over ansættelse af GF2 elever 

http://www.kl.dk/Sundhed/Ny-rapport-Store-rekrutteringsudfordringer-pa-SOSU-omradet-id231881/
http://www.kl.dk/Sundhed/Ny-rapport-Store-rekrutteringsudfordringer-pa-SOSU-omradet-id231881/
https://www.sosu-stv.dk/
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Drøftelse: 
AVI udleverer og gennemgår opdateret bilag 7 – medsendes ”bilag 7a_ opdateret bilag”. 
Optagene i 2017 har været meget forskellige i forhold til elevsammensætning, frafald osv. – og derfor 
ingen ansøgningsmønster, som giver anledning til eftertanke.  
 
Det nævnes at SOSU-uddannelserne kan ses på flere måder; to separate uddannelser (SOSU-hjælper og 
SOSU-assistent) eller en samlet karrievej, hvor man først tager SOSU-hjælperuddannelsen og bygger 
ovenpå med SOSU-assistentuddannelsen. 
 
Der har været et godt og konstruktivt samarbejde mellem arbejdsgivere og skolen i forhold til CV- og 
ansøgningsskrivning. Praksis fortæller, at det er mærkbart både i forhold til elevernes ansøgning til 
hovedforløb samt deres forberedelse til ansættelsessamtalen.       
 

 
Konklusion: 
Orientering tages til efterretning.  
 

 
 
Punkt 10 

 
Tema fra årshjulet: Frafald 
 

 
Sagsfremstilling:  
Social & SundhedsSkolen, Herning arbejder med mange forskellige indsatser i forhold til frafald, hvor der 
er fokus på øget gennemførsel. Herunder har skolen fokus på trivsel og har desuden lige været med i et 
projekt fra psykiatrifonden omkring trivsel på erhvervsuddannelserne. Der er udarbejdet en 
beredskabsplan i forhold til indsatser, hvis en elev ikke trives. 
Med de nye uddannelser er der højere frafald på social- og sundhedsassistentuddannelsen, end der er set 
tidligere. Det handler muligvis om, at eleverne ikke kender praksis, inden de starter på uddannelsen. 
Hvordan ser LUU at Social & Sundhedsskolen Herning kan arbejde med frafald? 
 
Bilag 9: http://www.sosuherning.dk/om-skolen/kvalitet-og-udvikling/kvalitet/ 
 

 
Drøftelse:  
Det er væsentligt at GF2-elever stifter kendskab med praksis før hovedforløbet. Derfor har praksis stor 
interesse i, at eleverne kommer i snuse-praktik. Dette bakker skolen op om, og arbejder på at gennemføre 
det på GF2 SOSU. – der er gjort gode erfaringer ved lignede snuse-praktikker. 
 
Anden årsag til frafald nævnes ”modenhed”. For nogle elever er det udbytterigt at tage SOSU-
hjælperuddannelsen først. 
 
Det øget fokus på ”overgangene mellem skole og praktik” kan mærkes og arbejdet vil fortsætte i 
skolepraktik-forum for SOSU-hjælpere og SOSU-assistent. 
 
Mødedeltagerne efterspørger statistik over frafald for hver enkelt kommune/Region, på den måde kan 
man lære af hinanden med hensyn til fakta og indsatser. 
 

 
Konklusion: 
Orientering tages til efterretning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sosuherning.dk/om-skolen/kvalitet-og-udvikling/kvalitet/
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Punkt 11 

 
Eventuelt 

 

 
Drøftelse:  
Ingen punkter. 
 

 
 

Punkt 12 

 
Punkter til næste møde 

 

 
Det konstituerende LUU møde:  

 Intro til nye medlemmer af LUU 

 Gennemgang af forretningsorden 
 
Maj-mødet: 

 PASS inviteres 

 Interessent-analyse  
 

 
 
Punkt 13 

 
Evaluering af mødet 
 

 
Konklusion: 
AVI takker for samarbejdet  

- Oversigt over nye LUU-medlemmer medsendes referatet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedatoer 2018 

Den 23. februar kl. 9-12  

Den 25. maj kl. 9-12  

Den 14. september kl. 9-12 

Den 7. december kl. 9-13 (inkl. julefrokost) 

 


