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Forretningsorden for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og 
sundhedsuddannelserne, den pædagogisk assistentuddannelse samt efter- og videreud-
dannelsen 

  

Baggrund 

I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 1395 af 28/09/2020) er SOSU 
H godkendt af Undervisningsministeren til at udbyde grundforløb 1 omsorg, sundhed og pædago-
gik, grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent samt hovedforlø-
bene social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, samt grundforløb 2 til pædago-
gisk assistentuddannelsen og hovedforløbet for pædagogisk assistent samt arbejdsmarkedsud-
dannelser inden for seks FKB’er.  

I henhold til samme lovs § 40 nedsætter skolen et lokalt uddannelsesudvalg (LUU), der dækker so-
cial- og sundhedsuddannelserne og den pædagogisk assistentuddannelse, som institutionen udby-
der.   

I henhold til bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 616 af 03/06/2019) 
nedsætter skolen et lokalt efteruddannelsesudvalg. 

Dette udvalg dækker både erhvervsuddannelse og efteruddannelse. 
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Formål 

Uddannelses- og efteruddannelsesudvalget har følgende opgaver: 

1. De lokale undervisningsplaner (LUP’er) fastsættes af skolen i samarbejde med LUU1 

2. Følge behovet for fornyelse af undervisningsplanerne og foretage fornøden revision sam-

men med skolen2 

3. Rådgive skolen om de overordnede beslutninger om uddannelser og efteruddannelser, der 

er omfattet af udvalgets uddannelsesområde og virksomhedsområde3 

4. Rådgive skolen i spørgsmål der vedrører udvalgets område og virke for samarbejdet mel-

lem skole og arbejdsmarked4 

5. I samarbejde med skolen foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af 

praktikpladser5 

6. Udføre de opgaver, som er overdraget fra det faglige udvalg6 

7. Kvalitetssikre uddannelsernes praktikdel7 

8. Kan indstille valgfag af lokal betydning for skolen8 

 
 
Sammensætning, medlemmer og valg 
 
§ 1. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg består af et centralt udvalg, tre lokale ud-
valg knyttet til SOSU H’s tre geografiske søjler – Nord, Øst og Vest samt et tværgående udvalg for 
det pædagogiske område. 
 
Stk. 2. Det centrale udvalg understøtter skolens strategiske mål og træffer beslutning om forhold 
inden for det lokale uddannelsesudvalg formål og opgaver. Det centrale udvalgs beslutninger er 
gældende for alle SOSU H’s uddannelser og lokaliteter. Det gælder fx den lokale undervisningsplan.  

Stk. 3. Det centrale uddannelsesudvalg kan uddelegere opgaver til de tre lokale udvalg og udvalget 
for det pædagogiske område. Det centrale udvalg kan inddrage de tre lokale udvalg og udvalget for 
det pædagogiske område i drøftelser af og bidrag til overordnede temaer samt om principper for 
de fire udvalgs opgaver. Udvalget for det pædagogiske område behandler alle spørgsmål vedrø-
rende den pædagogiske assistentuddannelse og AMU for det pædagogiske område. De tre lokale 
udvalg (for henholdsvis Øst, Vest og Nord) beskæftiger sig alene med uddannelserne på social- og 
sundhedsområdet. 

 
 
1. BEK nr.1619 af 27/12/2019 § 51 
2. BEK nr.1619 af 27/12/2019 § 51 
3. LBK nr. 1395 af 28/09/2020§ 41 
4. Ibid. 
5. BEK nr.1619 af 27/12/2019 § 57 
6. LBK nr. 1395 af 28/09/2020 § 41, stk. 3 
7. BEK nr.1619 af 27/12/2019 § 5 stk. 5 
8. LBK nr. 1395 af 28/09/2020 § 41, stk. 2 
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Stk. 4. De tre lokale udvalg medvirker i det lokale samarbejde med ledelserne i de tre søjler om den 
lokale udvikling og gennemførelse af undervisningen.  

Stk. 5. De tre lokale udvalg og udvalget for det pædagogiske område kan ikke træffe beslutninger 
om spørgsmål, der er behandlet i det centrale udvalg. 

 
§ 2: De fem udvalg i det lokale uddannelsesudvalg sammensættes på følgende måde:  
 
Det centrale udvalg og de tre lokale udvalg: 
Arbejdsgiversiden: (7 repræsentanter)  

• 2 repræsentanter fra Region H – 1 fra psykiatri og 1 fra somatik  
• 5 repræsenterer KKR, min. 1 repræsentant skal dække socialpsykiatrien og 1 det pædagogi-

ske område  
 
Arbejdstagersiden: (7 repræsentanter)  

• 7 repræsentanter fra FOA i skolens geografiske område  
 
Tilforordnede: (4 repræsentanter)  

• 2 repræsentanter for skoleledelsen – erhvervs- og efteruddannelsesområdet.  
• 1 repræsentant for lærergruppen  
• 1 repræsentant for elevgruppen  

 
Udvalget for det pædagogiske område: 
Arbejdsgiversiden: (7 repræsentanter)  

• 2 repræsentanter fra Region H  
• 5 repræsenterer KKR, min. 1 repræsentant skal dække socialpsykiatrien  

 
Arbejdstagersiden: (7 repræsentanter)  

• 6 repræsentanter fra FOA i skolens geografiske område  
• 1 repræsentanter fra 3F  

 
Tilforordnede: (4 repræsentanter)  

• 2 repræsentanter for skoleledelsen – erhvervs- og efteruddannelsesområdet.  
• 1 repræsentant for lærergruppen  
• 1 repræsentant for elevgruppen  

 
Stk. 2. Stk. 1 angiver, at der højst kan være 14 medlemmer af det centrale udvalg og de tre lokale 
udvalg og udvalget for det pædagogiske område. De udpegende organisationer kan i enighed be-
slutte et lavere antal medlemmer i de tre lokale udvalg og i udvalget for det pædagogiske område. 
Udvalgene skal fortsat være paritetiske mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. 
 
Stk. 3. De udpegningsberettigede organisationer udpeger medlemmer til de fem udvalg i det lokale 
uddannelsesudvalg. Der er ikke begrænsninger i forhold til, at medlemmer af det lokale uddannel-
sesudvalg kan sidde i flere af de fem udvalg.  
 
Stk. 4. Formand og næstformand vælges blandt uddannelses- og efteruddannelsesudvalgets med-
lemmer. Formand og næstformand repræsenterer hver sin part (arbejdstager og arbejdsgiver). Der 
udpeges en formand og næstformand i hver af de fem udvalg i LUU.  
 
Stk. 5. De tre lokale udvalg er knyttet til SOSU H’s tre geografiske søjler: 
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- ”Udvalg Øst”: Kommunerne København, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Furesø.  
- ”Udvalg Vest”: Dragør, Tårnby, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Rød-

ovre, Albertslund, Glostrup, Ballerup, Herlev.  
- ”Udvalg Nord”: Rudersdal, Hørsholm, Allerød, Egedal, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, 

Helsingør, Gribskov og Halsnæs.  
-  

Stk. 6. Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for de fem udvalg. Uddannelsescheferne for de 
tre søjler er sekretær for hvert af de tre lokale udvalg. En uddannelsesleder fra den pædagogiske 
assistentuddannelse er sekretær for udvalget for det pædagogiske område. 
 
§ 3. Uddannelses- og efteruddannelsesudvalgets valgperiode er 2 år fra 1. januar (den første ud-
pegning vil være gældende fra den 1. august 2020 til 31. december 2022). Hvis det besluttes at 
ændre på det lokale uddannelsesudvalgs struktur og antal af medlemmer, vil en ny udpegning 
følge den angivne periodisering.  
 
§ 4. Medlemmerne af udvalget har pligt til at deltage i møderne. Afbud meddeles sekretæren inden 
mødets afholdelse.  
 
Konstitution 
 
§ 5. Efter nedsættelse af det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg afholder udvalget 
konstituerende møde i hver af de fem udvalg.  
 
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger uddannelses- og efteruddannelsesudvalget blandt sine 
medlemmer formand og næstformand.  
 
Stk. 3. Formand og næstformand vælges ved flertalsvalg. Kun tilstedeværende medlemmer kan 
deltage i afstemningen. Valget har gyldighed i hele valgperioden.  
 
Uddannelsesudvalgets møder 
§ 6. Uddannelses- og efteruddannelsesudvalget udøver sin virksomhed i møder. 
 
Stk. 2: Udvalget aftaler hvert år antallet af møder og disses varighed. 
 
Stk. 3: Uddannelses- og efteruddannelsesudvalget afholder i øvrigt møder så ofte formand eller 
mindst fire af medlemmerne ønsker det. 
 
Stk. 4: Uddannelses- og efteruddannelsesudvalgets medlemmer har den tavshedspligt, der følger 
af Forvaltningsloven. 
 
§ 7. Uddannelses- og efteruddannelsesudvalgets møder varsles med mindst 14 dages frist. Vars-
ling kan afkortes, når særlige forhold gør sig gældende. 
 
Stk. 2. Dagsorden med tilhørerende sagsfremstilling udarbejdes af formanden i samarbejde med 
skolelederen og udvalgets sekretær. 
 
Stk. 3. Dagsorden og bilag udsendes senest 7 dage inden mødet til medlemmerne. Udsendelsen 
sker elektronisk. Dagsorden lægges endvidere på skolens hjemmeside. 
 
Stk. 4. Ethvert medlem kan indtil 10 dage før mødet kræve et punkt optaget på dagsordenen efter 
skriftlig begæring. 
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Stk. 5. Dagsordenen opbygges ud fra en standarddagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Tema  
3. Beslutningspunkter 
4. Drøftelse af skolens aktuelle udbud og aktiviteter 
5. Orientering fra: 

a. det faglige udvalg (FEVU) v. formanden 
b. formanden 
c. næstformanden 
d. skolen og bestyrelsen 

6. Evt. 
7. Punkter til næste møde 
8. Evaluering af mødet 

 
§ 8. Møder i uddannelses- og efteruddannelsesudvalget er lukkede, medmindre formandskabet be-
stemmer, at et møde skal være åbent. 
 
§ 9. I tilfælde, hvor det vil være af betydning for en sags behandling, kan formanden lade andre 
end uddannelses- og efteruddannelsesudvalgets medlemmer (sagkyndige e.l.) deltage i drøftel-
serne uden stemmeret. 
 
§ 10. Mødet ledes af formanden og ved dennes forfald af næstformanden. 
 
§ 11. Uddannelses- og efteruddannelsesudvalget kan behandle de forelagte sager, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
§ 12. Uddannelses- og efteruddannelsesudvalget kan normalt kun behandle sager, der er optaget 
som selvstændige punkter på dagsordenen. 
 
Stk. 2. Andre sager af hastende karakter kan dog behandles, hvis alle de tilstedeværende medlem-
mer af uddannelses- og efteruddannelsesudvalget tiltræder det. 
 
§ 13. Referat udarbejdes af sekretæren for udvalget. Referatet kan evt. forelægges formanden og 
udsendes herefter elektronisk til medlemmerne. Er der efter 8 dage ikke indsigelser til referatet, be-
tragtes det som godkendt. Det godkendte referat lægges på skolens hjemmeside.  
 
Stk. 2. Referatet skal indeholde oplysninger om, hvilke medlemmer, der var til stede, dagsordenen, 
de væsentligste synspunkter i debatten og konklusionerne.  
 
Stk. 3. De tre lokale udvalg og udvalget for det pædagogiske område orienterer løbende det cen-
trale udvalg og det centrale udvalg orienterer løbende bestyrelsen.  
 
§ 14: Det centrale udvalgs møder holdes på SOSU H’s hovedadresse, Skelbækgade 1, 1717 Kø-
benhavn V, og de tre lokale udvalgs møder og udvalget for det pædagogiske område holdes på en 
af de lokale adresser. Udvalgene kan beslutte at møderne genneføres virtuelt. 
 
Stk. 2. Udvalget kan aftale, at møderne kan holdes på andre af skolens adresser.  
 
§ 16. Det lokale uddannelsesudvalg kan nedsætte arbejdsgrupper, der kan løse særlige opgaver. 
Arbejdsgrupper nedsættes af udvalget, og arbejdsgrupperne afrapporterer til udvalget. Udvalget 
kan beslutte, at en arbejdsgruppe kan tilknytte eksterne ressourcepersoner. Der udarbejdes et 
kommissorium for nedsatte arbejdsgrupper.  
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Ikrafttræden  
 
§ 17: Denne forretningsorden træder i kraft med virkning fra 19. oktober 2020. 
 
 

Godkendt den 19. oktober 2020 

 

Mette Linsaa 

 

Anne Marie Hestehave 

 

Ingrid Thrane 

 

Janine Almy  

 

Sanne Johansen 

 

Dorit Düring 

 

Susie Lentz  

 

Helle Stang Traasdahl 

 

Helle Udsen 

 

Charlotte Bidsted 

 

Anette Helt Hansen 
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Malene Balle Ricken 

 

Inger Kuch Poulsen 
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