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Referat 
 

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

 
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 4. maj 2022 
Der var udsendt et referat af udvalgsmødet den 4. maj 2022. Der var ikke supplerende 
bemærkninger til referatet, og referatet er godkendt. 

 
 

3. Praktikpladsmuligheder på SSA – evt. besøg af FEVU 
FEVU, Sixten Wie Bang og Sabine Verning, deltog under dette punkt. 
 
FEVU havde ønsket at deltage på mødet for at orientere om en fremskrivning af behovet 
for praktikpladser samt for at høre om udvalgets vurdering af udviklingen i forhold til an-
tallet af praktikpladser – med særligt fokus på praktik 2. 
 
Generelt viste tallene, at der burde være pladser nok i forhold til dimensioneringen med 
undtagelse af social- og sundhedsassistentuddannelsen fra omkring 2023 og især i 
praktik 2. 
 
Udvalget redegjorde for deres syn på udviklingen og udfordringerne. I forhold til antal 
elever og antal praktikpladser ser det rimeligt ud, men de praktiske løsninger er vanske-
lige. Der er elever, der kræver særlige hensyn, fx i forhold til sproglige udfordringer, set i 
forhold til de praktikpladser, de kan indgå i. Der er udfordringer i forhold til, at eleverne 
primært er i praktik i dagtimerne og på hverdage. Det kan derfor komme på tale at se på 
muligheden for, at eleverne også indgår i weekender. Problemstillingen bliver blandt an-
det set i forhold til den somatiske praktik. 
 
Der kan være særlige problemer med at få fordelingen af elever til at gå op i mindre kom-
muner, hvor der er færre institutioner at fordele eleverne på. 

 
Endelig drøftede udvalget mulighederne for at fx simulation kan indgå i oplæringen og 
eventuelt bidrage til at lette presset på antallet af praktikpladser. 
 
FEVU takkede for de mange bidrag til redegørelsen for de praktiske og strukturelle pro-
blemstillinger, der er i forhold til at sikre tilstrækkeligt med praktikpladser. Det vil indgå i 
FEVUs endelige rapport om praktikpladssituationen de kommende år. 
 
FEVUs oplæg vedlægges referatet. 
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4. Nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger 
Der er udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger. FEVUs over-
sigter over ændringerne var udsendt som bilag. 
 
Gitte indledte med en kort opsummering af baggrunden for ændringerne. Der er foreta-
get en forenkling, så der ikke længere indgår videns- og færdighedsmål, men alene kom-
petencemål på grundforløb 2. Relations- og kommunikationsmål indgår nu med stor 
vægt i mange mål på grundforløb 2 og hovedforløbene på de to social – og sundhedsud-
dannelser. 
 
Udvalget drøftede kort ændringerne. 
 
Det kan se mere udførlige beskrivelser af uddannelsesordningerne her - https://hent-
data.stil.dk/uddannelser 
 
Der desuden gennemført et webinar – kan ses her - https://www.sevu.dk/nyheder 

 
 

5. Temadrøftelse – Samarbejdet mellem skole og praktik 
Punktet blev kort drøftet på seneste møde, hvor det blev besluttet, at punktet skulle på 
dagsordenen til dette møde, hvor deltagerne i arbejdsgruppe ville sætte flere ord på ”Dia-
logværktøjet” samt ” Håndbog, læring i praktikken”. 
 
Der er foretaget en større gennemskrivning af de tidligere materialer. Gennemskrivnin-
gen har blandt andet taget udgangspunkt i Praktikkens didaktik af Jan Bisgaard. 
 
Materialerne er tilgængelige og eleverne har adgang til Dialogværktøjet. 
 
Arbejdet med materialerne er fortsat i gang, og det forventes, at der kommer nye udga-
ver om ca. et halvt år. 
 
Materialerne kan findes her - https://sosuh.dk/praktik/lokale-undervisningsplaner/ 
Nederst på siden – under Øvrige 
 

 
6. Evaluering og ny udpegning 

Der var udsendt et bilag vedrørende den kommende ny udpegning samt en evaluering af 
arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg. 
 
Udvalget drøftede LUUs funktion i den første periode. Det blev nævnt, at samlet set er 
det mange timer som medlemmerne tilsammen lægger i arbejdet, når der er fem udvalg 
med hver 14 medlemmer. Det bør i den sammenhæng overvejes, om der findes løsnin-
ger, der vil give en større fleksibilitet. 
 
Fra FOA blev det fremført, at der på nuværende tidspunkt ikke er interesse for at ændre 
på den nuværende struktur. 
 
Udvalget drøftede, om der kan sikres en større opmærksomhed på, at man som medlem 
af LUU repræsenterer organisationerne, og dermed bør tale for flere og ikke kun ud fra 
egen interesse. 

https://hentdata.stil.dk/uddannelser
https://hentdata.stil.dk/uddannelser
https://hentdata.stil.dk/uddannelser
https://www.sevu.dk/nyheder
https://www.sevu.dk/nyheder
https://sosuh.dk/praktik/lokale-undervisningsplaner/
https://sosuh.dk/praktik/lokale-undervisningsplaner/
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Der bør derfor fremadrettet arbejdes med at synliggøre bredden i repræsentationen, og 
det blev nævnt, at der bør tænkes i, at der sættes mål for de resultater, som udvalgene 
gerne ser fremmet, så der kan ses resultater af arbejdet i udvalgene. 
 
Udvalget opfordrer de øvrige udvalg til ligeledes at drøfte LUUs funktion. 
 
Der udsendes en plan for den praktiske side af den kommende udpegningsprocedure. 
Den foreløbige plan er, at sidst i 2022 udsendes udpegningsbreve til de udpegningsbe-
rettigede organisationer med en svarfrist i begyndelsen af 2023. De ny udpegede udvalg 
konstituerer sig på de første møder primært marts 2023. 
 
 

7. AMU 
Ulla orienterede om udvikling på AMU-området. 
 
Der er varslet trepartsforhandlinger om efteruddannelsesområdet. Det er forventningen, 
at AMU fortsætter – gerne med mulighed for mere fleksible afholdelsesformer. 
 
Herunder kan det eventuelt komme på tale, at der fx også kan undervises i dansk og reg-
ning i AMU. 
 
Ulla nævnte desuden, der ses en øget brug af private aktører i kommunerne, samt at 
Kompetencecentret gør en del for at undgå at aflyse uddannelser – fx kører der et hold 
med 10 deltagere. 
 
Det blev nævnt, at fx  Brøndby kommune er i gang med et større rotationsprojekt. 
 
Udvalget havde endelig en kort drøftelse af, hvordan ”bæredygtighed” kommer ind i ud-
dannelserne. 

 
 

8. Orientering fra SOSU H 
Gitte orienterede om, at der er besluttet en ændring af skolens samarbejde med elevrå-
det. For at styrke arbejdet i elevrådet – både det centrale og de tre lokale i søjlerne – så 
er det planen, at Gitte deltager på det centrale udvalgs møder og uddannelsescheferne 
på de lokale møder. 
 
Der har været henvendelser om vurderingen af afkortninger i praktikken for meritelever. 
Der opfordres til, at det bliver drøftet i de lokale LUU’er og LUU PÆD. Vægtningen af 
praktikmålene må knytte an til den praksiserfaring, som eleverne kommer med 
 
På baggrund af en opdateret procedure for skolens varsling af eleverne om fravær var 
desuden en kort drøftelse af opgørelsen af elevernes fravær. Eleverne kan se deres fra-
vær i Studie+. 
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9. Orientering fra medlemmer og formandskab 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 

 
 

10. Eventuelt 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 
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