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Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg – Vest 

Dato og tid: 17. marts 2021 kl. 14.00 til 16.00 

Sted: Teams 
 
Tilstedeværende 
Helle Udsen, formand 
Susanne Rasmussen, næstformand, Social psyk. Regionh, FOA 
Lisbeth Nygaard, Albertslund Kommune 
Marie Fogh, Herlev Kommune 
Mette Plett, Høje-Taastrup Kommune 
Malene Balle Ricken, Region Hovedstaden 
Solveig Østergaard, Region Hovedstaden 
Heidi Kelm Jensen, Rødovre kommune, FOA 
Olga Uspenskaya, Elev 
 
Fra SOSU H 
Jacob Bro 
Ida Scheel Christensen 
John Steffensen 
 
Afbud: 
Vivi Lone Andersen, Herlev kommune, FOA 
Susie Lentz, Regionh psykiatrisk center, FOA 
Lars Ole Jacobsen, Herlev Gentofte hospital, FOA 
Mette Pia Schilling, H.Taastrup Kom. plejecenter, FOA 
Monica Knudsen, Elev 
 
 
Dagsordenspunkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 9. marts 2021 
 

3. SOSU Hs økonomi 
 

4. AMU 
 

Orienteringspunkter 

5. Røgfri skole 
 

6. Uddannelsesstatistik 
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7. Orientering om Workshop for det lokale uddannelsesudvalg den 31. maj 

 
8. Ansættelse af GF2 elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen 

 
9. Evaluering i det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2021 

 
10. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 

 
11. Orientering fra formandskabet og medlemmer 

 
12. Eventuelt 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 9. marts 2021 
Der var udsendt et udkast til referat. Der var ikke indkommet bemærkninger, og udvalget 
have ikke supplerende bemærkninger.  

 
 

3. SOSU Hs økonomi 
Der var udsendt et bilag med økonomiske hovedtal for SOSU 2020. John gennemgik kort 
hovedpunkterne i den økonomiske udvikling på SOSU H siden fusionen i 2018. 
 
Skolen havde et underskud i 2018, og det er vendt til et overskud i 2021 på 10 mio. kr. 
Det skyldes primært et voksende antal årselever i 2019 og 2020. Bilaget havde tal for ud-
viklingen i årselever de senest år. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at skolen helst ikke skal have underskud, samt at der er sat en 
grænse for overskuddet, så der ikke ophobes kapital. Ledige midler skal anvendes til 
gavn for eleverne og undervisningen. 
 
 

4. AMU 
Det var besluttet, at der på dette møde skulle afsættes tid til en drøftelse af AMU og ud-
viklingen på AMU. 
 
Ida indledte punktet med en introduktion af de to temaer, som Kursuscentret gerne ville 
høre udvalgets synspunkter på. De to temaer var forbedring af AMUs status og det andet 
erfaringerne med virtuel undervisning. 
 
Udvalget blev delt i to grupper, der drøftede AMUs status. Efter gruppedrøftelserne blev 
der samlet op på drøftelserne. 
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Meldingen fra de to grupper var, at der er gennemgående tilfredshed med udbyttet af 
AMU, samt at det er et bredt og dækkende udbud af kurser. 
 
Der var en opfattelse i udvalget af, at der var en del kurser, der bliver aflyst, og at det fø-
rer til utilfredshed. Praktikvejlederuddannelsen rammes ikke af aflysninger, og der var 
tilfredshed med uddannelsen. 
 
Der var en drøftelse af de økonomiske vilkår for AMU, hvor fx vikardækning betyder, at 
der trods lønkompensation er udgifter forbundet med AMU. Det blev desuden drøftet, at 
der er pres på medarbejderne, så det kan være vanskeligt af på plads til deltagelse på 
uddannelse. 
 
Ida kommenterede på, at der arbejdes med forskellige veje til at mindske risikoen af af-
lysninger. Samt at der arbejdes på at synliggøre karriereveje gennem AMU samt at for-
bedre forbindelsen mellem AMU og akademi-moduler. 
 
Udvalget drøftede det andet tema om erfaringerne med virtuel undervisning i to grupper. 
 
Tilbagemeldingen fra grupperne viste, at det mest optimale en er blanding af virtuel og 
almindelig undervisning. Der er bestemte del af undervisningen, hvor det virtuelle funge-
rer udmærket, men læringsudbyttet er lavere, hvis al undervisning gennemføres virtuelt. 
 
Udvalget havde flere forslag til en struktur for opdelingen mellem almindelig og virtuel 
undervisning. 
 
Udvalget nævnte desuden, at der kan være udfordringer i forhold til it-kompetencer samt 
adgangen til pc’er. 
 
Under opsummeringen nævnte Ida muligheden for at kombinere AMU og akademi-mo-
duler som fx i ”Det velfærdsteknologiske akademi” for social- og sundhedshjælpere i Kø-
benhavns Kommune, der omfatter et akademimodul. 
 
Ida opfordrede til at abonnere på Kursuscentrets elektroniske nyhedsbrev. Der udsendes 
en flyer med mulighed for tilmelding. Der blev efterspurgt et kursuskatalog. 
 
Ida afsluttede punktet med at takke for de konstruktive bidrag. 
 
 

Orienteringspunkter 

5. Røgfri skole 
Udvalget havde drøftet indførelsen af røgfri skoletid tid på tidligere møder. Der var ud-
sendt et bilag med de endelige rammer for røgfri skoletid. 
 
Udvalget drøftede kort sammenhængen til sanktionerne i ordensreglementet. Skolens 
ordensreglement udsendes sammen med referatet. 
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6. Uddannelsesstatistik 
Der var ikke udsendt et bilag med statistik til mødet. Der er efterfølgende kommet tal, der 
udsendes sammen med referatet. 
 
 

7. Orientering om Workshop for det lokale uddannelsesudvalg den 31. maj 
Der var en kort orientering om workshoppen 
 
Der er ved at blive nedsat to arbejdsgrupper, der skal udarbejde skabeloner til materialer, 
der kan erstatte Skolevejledning/PIXI-LUP samt til Håndbog i Praktikuddannelsen. 
 
Det er muligt for andre end medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg at deltage i ar-
bejdsgrupperne. 
 
 

8. Ansættelse af GF2 elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen 
Den endelige udgave af procedurepapiret for ansættelse GF2 elever over 25 år på social- 
og sundhedsassistentuddannelsen var udsendt til orientering. 
 
Arbejdet med at få processen gennemført er i gang. Udvalget drøftede de foreløbige er-
faringer og de konstaterede udfordringer. 
 
 

9. Evaluering i det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2021 
Der var udsendt et bilag om, at det blev aftalt ved oprettelsen af den nye struktur for det 
lokale uddannelsesudvalg, at der skulle gennemføres en evaluering, når var gået et år. 
Der kommer derfor en evaluering i efteråret 2021.  
 
 

10. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 
Jacob orienterede om udviklingen på skolen herunder covid-19. Generelt har retningslin-
jer og restriktioner fungeret udmærker også efter genåbningen af skolen. Der har kun 
været få tilfælde af samtaler med elever om brug af mundbind og test. 
 
Udvalget havde en kort drøftelse af elever, der undervejs i forløbet rykkes mellem sko-
lens adresser. 
 
Solveig opfordrede til, at skolen gør opmærksom på, at der mulighed for særlige pladser 
til døve elever eller elever med hørenedsættelse på PC Ballerup. Jacob nævnte, at det vil 
blive formidlet videre. 

 
 

11. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 
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12. Eventuelt 
Der blev spurgt til, hvorfor der er elever, der mangler bevis for hjerte- lungeredning. Ja-
cob svarede, at erhvervelse af bevis for hjerte- lungeredninger lagt ind i skoleperioderne, 
så der burde være styr på det. Der er undtagelsesvis en gruppe elever, der mangler bevis, 
fordi de var forhindret i at deltage i undervisningen på grund af nedlukningen. De indkal-
des i øjeblikket til undervisning, så de kan få deres bevis. 
 
Konkret spørgsmål om bestemte elever kan sendes til Jacob. 

 
 

JST, 11-06-2021 
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