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Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg – det centrale udvalg 

Dato og tid: 9. marts 2021 kl. 14.00 til 16.00 Sted: Teams 
 
Tilstedeværende 
Mette Linsaa 
Rie Hestehave,  
Janine Almy  
Sanne Johansen 
Ingrid Thrane 
Dorit Düring 
Helle Stang Traasdahl 
Helle Udsen 
Catherine Fenger Benwell 
Anette Helt Hansen 
Inger Kuch Poulsen 
Chanette Andersen  
Shahin Qadar 
 
Fra SOSU H 
Gitte Susanne Brodersen 
Ulla Pilehøj 
Jacob Bro 
John Steffensen 
 
Afbud: 
Malene Balle Ricken 
Susie Lentz 
 
Dagsordenspunkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 7. december 2020 
 

3. Tema – frafald/gennemførelse 
 

4. ETU og VTU 
 

5. Røgfri skole 
 

6. Nye lokale undervisningsplaner 
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7. Censorer 
 

8. AMU 
 

Orienteringspunkter 
 

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

10. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
 

11. Eventuelt 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 

 
2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 7. december 2020 

Der var udsendt et referat af udvalgsmødet den 7. december. Der var ikke kommet be-
mærkninger til referatet, og referatet var dermed godkendt. Der var ikke supplerende be-
mærkninger til referatet. 
 

3. Tema – frafald/gennemførelse 
Anita Arslan, projektleder på SOSU H, præsenterede resultaterne af tre gennemførte pro-
jekter, der rettede sig mod 2-sprogede elever. Der var udsendt to afrapporteringer af pro-
jekterne – fra SOSU H og fra Københavns Kommune. 
 
De to projekter, der omfattede undervisningsassistenter og mentorer, har vist positive 
resultater både i forhold til elevernes sproglige udvikling og deres faglige udvikling. Pro-
jektet med mentorer havde desuden lettet overgangen fra skole til praktik for eleverne. 
 
Udvalget drøftede resultaterne af projekterne. Der blev spurgt til, i hvilket omfang skolen 
vil bygge videre på de konstruktive erfaringer fra projekterne. Gitte nævnte, at skolen er 
opmærksom på resultaterne, og at der arbejdes med mulighederne for at bygge videre 
på resultaterne. 
 
Flere repræsentanter nævnte, at der er midler i kommunerne til ligeledes at arbejde vi-
dere på resultaterne og erfaringerne fra projekterne. 
 
Der er yderligere projekter på vej i kommunerne i forhold til en øget sprogindsats. Det 
blev aftalt at emnet bør komme på dagsordenen til næste udvalgsmøde. 
 
 

4. Elevtilfredsheds- og virksomhedstilfredshedsundersøgelser   
Den årlige elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) og virksomhedstilfredshedsundersøgelse 
(VTU) er gennemført. Ole Roemer deltog under punktet og redegjorde for resultaterne af 
de to undersøgelser. Præsentationen vedlægges dette referat. 
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ETU blev gennemført i oktober til december 2020, hvor eleverne var på skolen, og inden 
den seneste nedlukning blev iværksat. Undersøgelsen viser klare forbedringer af elever-
nes trivsel inden for flere områder. Ole beskrev de områder, hvor eleverne er blevet mere 
tilfredse end ved seneste undersøgelse for et år siden. 
 
SOSU H har gennemført en undersøgelse af elevernes tilfredshed med hjemmeundervis-
ningen under nedlukningen. Der er en svarprocent på 42 pct., og der er overraskende 
mange elever, der har skrevet kommentarer om, hvordan de oplever hjemmeundervisnin-
gen. 
 
Undersøgelsen viser, at halvdelen af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse med hjem-
meundervisningen, mens den anden halvdel er lidt eller meget utilfredse. Der er elever, 
der vurderer, at de får større udbytte af hjemmeundervisningen, men størstedelen vurde-
rer, at de får mindre udbytte. 
 
Skolen vil drøfte resultaterne med elevrådet og efterfølgende underviserne. Målet er at 
finde veje til forbedringer. 
 
Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen viser, at praktikken generelt set givet SOSU H en 
dårligere vurdering end for et år siden. På enkelte spørgsmål er der kun meget lille for-
skel siden seneste undersøgelse, men fx med hensyn til viden om, hvordan man skal 
komme i kontakt med de rette medarbejdere på skolen, er vurderingen en del dårligere 
end sidst. Der er sandsynligvis en sammenhæng til, at mange funktioner er ændret efter 
fusionen, og en del medarbejdere har skiftet funktion. Samtidig har ministeriet nedlagt 
flere af de elevadministrative systemer, så skolen har været nødt til at overgå til nye sy-
stemer, og det giver sædvanligvis nogle indkøringsproblemer. 
 
Udvalget kommenterede og drøftede undersøgelserne, samt takkede Ole for at give et 
godt overblik. 

 
 

5. Røgfri skole 
Det er fra politisk side besluttet, at alle ungdomsuddannelser skal være røgfri fra 1. au-
gust 2021.  
 
Dermed indfører SOSU H røgfri skoletid fra den 1. august. Rammerne for røgfri skoletid 
vil være ens for elever og medarbejdere, så rammerne er ved at blive behandlet i skolens 
samarbejdsudvalg, og når det er på plads kommer rammerne og udkastet til kommuni-
kationsplan til det lokale uddannelsesudvalg. 
 
Udvalget drøftede, hvordan den røgfri skoletid fungerer sammen med praktikstederne, 
hvor de fleste i forvejen har indført røgfri arbejdstid og nogle ikke har. 
 
Punktet kommer på udvalgets næste møde. 
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6. Nye lokale undervisningsplaner 

Der var udsendt en skabelon til de lokale undervisningsplaner som bilag. Det var planen 
at bilaget skulle være grundlag for en drøftelse af de pædagogiske principper, der ligger 
til grund for undervisningsplanerne. 
 
På grund af tidspres besluttede udvalget ikke at drøfte punktet på dette møde. Udvalget 
opfordrede skolen til at sikre, at det blev planlagt, at der bliver tilstrækkelig tid til en drøf-
telse af de lokale undervisningsplaner i udvalget. 
 
Udvalget drøftede brugen af og behovet for en opdatering af PIXI LUP, Skolevejledningen 
og Håndbog i praktikuddannelsen. Der var flere, der fremhævede, at det er materialer, der 
bliver anvendt, og at der er brug for opdateringer i forhold til undervisningsplanerne. Em-
net bliver også drøftet i de øvrige udvalg. 
 
Skolen vil, hvis der er interesse for det, invitere til et temamøde/workshop om emnet, 
hvor der kan nedsættes nogle arbejdsgrupper. 

 
 

7. Censorer 
Skolen bruger censorer fra praktikken primært til den afsluttende prøve, men fx også ved 
farmakologiprøven. Der er brug for flere censorer, så skolen opfordrede til, at flere fra 
praktikken indgår i censorkorpset. 
 
Der var vedlagt et bilag om rammerne for at være censor. 
 
Udvalget drøftede emnet og herunder, hvordan det vil være muligt at øge kvaliteten i udø-
velsen af censur. Det kan fx ske ved fælles møder for censorerne. Nedenfor er et link til 
skolens hjemmeside, hvor der er yderligere information og mulighed for at melde sig 
som censor. 
 
https://sosuh.dk/om-sosu-h/ledige-stillinger/censor/ 
 

8. AMU 
På grund af tidspres blev det besluttet at udskyde punktet til næste møde. 
 
 
 

Orienteringspunkter 
 

9. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 
Undersøgelsen af elevernes vurdering af hjemmeundervisningen under nedlukningen 
blev drøftet under punkt 4. 
 
Der var ikke yderligere drøftelser under punktet. 

 
 

10. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
Janine foreslog, at udvalget drøfter anderledes forløb på det kommende udvalgsmøde. 
 

https://sosuh.dk/om-sosu-h/ledige-stillinger/censor/
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11. Eventuel 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 

 
 

 
JST 11.03.2021 
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