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Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg - København 
Dato og tid: 20. oktober 2020 kl. 14.00 til 
16.00 

Sted: Teams 

Tilstedeværende 
Susan McAlden 
Birgit Hansen  
Thomas Benjamin Johannessen 
Janine Almy  
Catherine Elisabeth Fenger Benwell 
Birgitte Holst Wiehl 
Christina Klyhs Albeck 
Louise Ystrøm 
Malene Balle Ricken 
Charlotte Nimand Hansen 
 
Fra SOSU H 
Jens Christensen 
Lonnie Andersen 
Ida Scheel 
John Steffensen (ref.) 
 
Afbud: 
Camilla Sigbjørnsen Kaas 
Lone Dahl 
Glen Fulton Mollerup 
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1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt med en kommentar om, at der eventuelt bliver brug for at 
give udvalget et andet navn, fordi søjlen omfatter andre kommuner end København, og 
derfor er ”lokalt udvalg – København” ikke helt godt. 

 
 

2. Præsentation af medlemmerne i udvalget 
Medlemmerne af det nyudpegede udvalg præsenterede sig for hinanden. Deltagerne fra 
SOSU H præsenterede sig. 

 
 

3. Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg på SOSU H 
Der var udsendt et forslag til forretningsorden, der var udarbejdet i samarbejde det fore-
gående LUU, og som havde været forbi bestyrelsen. 
 
Jens indledte punktet, og JST redegjorde for begrundelserne for den foreslåede struktur, 
hvor behovet for et samarbejde mellem bestyrelsen og det lokale uddannelsesudvalg 
(LUU) om den strategiske udvikling af skolen, gav behov for et mindre udvalg – det cen-
trale udvalg.  
 
Samtidig betyder SOSU Hs størrelse med 8 udbudssteder – fra Helsingør til Vestegnen – 
at der er behov for lokale udvalg. Endelig er der forslået et udvalg for det pædagogiske 
område, så der er sikkerhed for, at der kommer opmærksomhed på det pædagogiske as-
sistentuddannelse samt efter- og videreuddannelse til området. 
 
Det gælder for de fem udvalg i LUU, at de alle dækker både erhvervs- og arbejdsmar-
kedsuddannelserne. Da det lokale udvalg nu har en ny struktur, der ikke har været prøvet 
før, så foreslås det, at der sker en evaluering om et år, for at se om der er brug for tilpas-
ninger. 
 
Udvalget drøftede forslaget til forretningsorden. 
 
Der blev spurgt til arbejdsdelingen mellem det centrale udvalg og de lokale udvalg. Sko-
len svarede, at det kan ikke beskrives præcist og i detaljer, og det er en praksis, der skal 
udvikle sig. Det bør være en tommelfingerregel, at når det centrale udvalg har truffet en 
beslutning, så kan det lokale udvalg foretage tilpasninger i forhold til det område udval-
get dækker, når bare de lokale tilpasninger ligger inden for rammen af det centrale ud-
valgs beslutning. 

  
Udvalget drøftede henvisningen til lov om tavshedspligt. I forlængelse af referatet, er der 
indsat en del af § 27 i Forvaltningsloven. Det relevante for medlemmerne i LUU er, at der 
er tavshedspligt i forhold til enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. 
 
Udvalget drøftede desuden, at der bør tilføjes, at udvalget kan beslutte, at møder helt el-
ler delvist kan gennemføres virtuelt - § 14. stk. 2. 
 
Det centrale udvalg har på sit møde den 19. oktober 2020 godkendt forretningsordenen, 
og udvalget tog forslaget til forretningsorden til efterretning. 
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4. Valg af formand og næstformand 
Det fremgår af forretningsordenen, at udvalget på sit første møde skulle vælge en for-
mand og næstformand. Formand og næstformand skal repræsentere henholdsvis ar-
bejdstager- og arbejdsgiversiden. 
 
Catherine Elisabeth Fenger Benwell, Københavns Kommune, blev valgt til formand, og 
Janine Almy, FOA, blev valgt til næstformand. 
 
Regions Hs repræsentant nævnte, at regionen bakker op om, at et er en kommunal re-
præsentant, der er formand. Udvalget gav udtrykt for stor tilfredshed med det valgte for-
mandskab, der har erfaring fra formandskabet i tidligere LUU’er. 
 
Formand og næstformand takkede for valget. 
 
 

5. Uddannelsesstatistik  
Der var udsendt en uddannelsesstatistik for erhvervsuddannelsesområdet og videre- og 
efteruddannelse. Det lokale uddannelsesudvalg vil modtage den samme kvartalsvise 
statistik, som bestyrelsen modtager. 
 
Statistikken er baseret på SOSU Hs studieadministrative systemer. SOSU H har i foråret 
og hen over sommeren været nødt til at sammenlægge nogle tidligere adskilte admini-
strative områder, og endelig er skolen overgået til et nyt administrativt system. Derfor 
har skolen ikke kunnet trække nye data de seneste måneder. Statistikken viste derfor pri-
mært data for 2019. 
 
Skolen redegjorde for nogle af de data, der var udsendt som bilag. Udvalget drøftede 
nogle af de tendenser, der fremgik af data. 
 
Udvalget har stor opmærksomhed på at mindske frafaldet og var især opmærksomme 
på frafaldet mellem GF2 og hovedforløbet.  
 
Skolen orienterede om, at der er opmærksomhed på problemstillingen, og der skolen ind-
går i en række forskellige projekter, der afprøver forskellige typer af indsatser og deres 
mulige effekt. I teksten i Uddannelsesstatistik er beskrevet enkelte af projekterne.  

 
Udvalget drøftede erfaringerne fra de kommuner, der har prøvet at indgå aftaler om elev-
løn under GF2. Københavns og Gladsaxe Kommune har blandt andet betalt elevløn under 
GF2, og erfaringerne er positive i forhold til at mindske frafaldet. 
 
Udvalget drøftede kort, at ansættelsen af ufaglærte er voksende. Nogle af ansættelserne 
af ufaglærte er koblet til en aftale om efterfølgende uddannelse. 

 
Ida gav en status på udviklingen i gennemførelse af AMU. Der er kommet en del aktivitet 
efter nedlukningen– hvilket blandt andet kan hænge sammen med forbedret AUB-til-
skud. Der er særlig aktivitet på praktikvejlederkurserne både grunduddannelsen og over-
bygningen, samt medicin og demens. 
 



 

4 
 

Kursuscentret tilpasser gennemførelsen efter reglerne tilstedeværelse, der kan være for-
skellig mellem kommunerne, og ud fra de dele af kurset, der kan lade sig gøre som on-
line undervisning. 

 
Med disse bemærkninger til udvalget orienteringen til efterretning. 
 
 

6. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 
Skolen gav status på udviklingen de seneste måneder, efter at skolen omkring 1. juni 
igen skulle gennemføre undervisning med fysisk tilstedeværelse. Genåbningen har bety-
det, at de tidligere nødbekendtgørelser vedrørende undervisning er ophørt. 
 
Der er udmeldt en del forskellige tiltag fra myndighedernes side, og skolen følger de gi-
ven tiltag. Det betyder, at skolens vejledninger i forhold covid-19 og håndtering af eventu-
elt smittede elever eller medarbejdere er blevet ret omfattende. 
 
Der har været enkelte tilfælde af smittede elever. De er ikke blevet smittet på skolen, og 
der er ikke konstateret smittekæder på skolen. I de fleste tilfælde bliver det hånderet ved, 
at dele af holdet sendes hjem indtil de har et negativt svar på en test. De er derfor tilbage 
på skolen inden for 3-4 dage, og de modtager undervisning, mens de ikke er på skolen. 
 
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer i kombination med flere elever har givet udfor-
dringer med pladsen, så der er foretaget ombygninger især i Skelbækgade, hvor kantinen 
og områder med administrative medarbejdere er bygget om til undervisningslokaler. 
 
Fra uge 44 vil der desuden være undervisning i lejede lokaler i VUC Københavns bygning 
i Skt. Petri Passagen. Det vil primært dreje sig om 225 GF2 elever. 
 
Skolen informerede om, at der er kommet gang i aktiviteten på GF+, hvor elever med ud-
fordringer i forhold til grundlæggende faglige kompetencer kan få undervisning i 10 uger, 
så de med GF2 kommer op på 30 ugers undervisning. Der er omkring 30 elever i gang, 
hvor størstedelen er kommet til efter at være begyndt på GF2. 
 
Flere af udvalgsmedlemmerne orienterede om projekter i praktikken, der ligeledes skal 
styrke elevernes faglighed. 
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, og meldingen fra udvalget var, at det var op-
fattelsen, at skolens håndtering i forbindelse med covid-19 generelt havde fungeret fint. 
 
 

7. Nye lokale undervisningsplaner 
Der er udarbejdet et fælles pædagogisk didaktisk grundlag, der er godkendt i bestyrel-
sen. Det bliver grundlaget for udarbejdelsen af de nye LUP’er, der bliver gældende for 
hele SOSU H.  
 
Jens introducerede til det fælles pædagogiske didaktiske grundlag, og udvalget læste 
grundlaget igen. 
 
Udvalget gave udtrykt for, at det konstruktive og gode formuleringer, som det var van-
skeligt at være uenige i. 
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Udvalget satte fokus på de mulige udfordringer i forhold til praksisorienteret undervis-
ning i tiden med covid-19. Jens redegjorde for, at efter genåbningen i juni er undervisnin-
gen blevet gennemført næsten normalt med brug af værnemidler, og at skolen er op-
mærksom på, at fx GF2 også kommer til at bruge værkstederne og learning lab i deres 
undervisning. 
 
Udvalget så frem til, at formuleringerne i det fælles pædagogisk didaktiske grundlag skal 
have liv gennem udarbejdelsen af de lokale undervisningsplaner, samt at det kommende 
arbejde gerne skal medvirke til at udvikle en fælles forståelse af ordene og begreberne. 
 
Udvalget besluttede, at sætte punktet på dagsordenen til det kommende møde, for at 
have god tid til behandlingen af emnet. 

 
 

8. Kommende møde 
Der var udsendt et forslag om, at næste udvalgsmøde bliver den 14. december 2020. 
 
Udvalget drøftede tidspunktet for udvalgsmøderne samt en plan for 2021. Udvalget be-
sluttede, at mødet den 14. december bliver kl. 14.00 til 16.00 og gennemføres på Teams. 
 
Skolen oplyste, at det var forsøgt at udarbejde en mødeplan for 2021 til dette møde, men 
da der skal være en forbindelse mellem møderne i LUU og bestyrelsens møder, så kunne 
det ikke lade sig gøre til dette møde.  
 
Skolen og formandskabet vil udarbejde et forslag til årsplan for 2021 til mødet i decem-
ber. 
 
Der vil blive holdt formandskabsmøder som forberedelse af møderne i udvalget. 

 
 

9. Orientering 
Der var udsendt nogle oplæg til orientering. 
 
Jens orienterede om, at medlemmerne af udvalget vil blive inviteret til at medvirke i en 
workshop i forbindelsen med en indsat for at mindske frafaldet mellem GF2 og hoved-
forløbet, som SOSU H, Diakonissestiftelsen og ministeriet har igangsat. 
 
Som en del af det seneste erhvervsuddannelsesforlig, blev det aftalt, at der skulle ske en 
forenkling af beskrivelsessystemet – uddannelsesbekendtgørelse, uddannelsesordning 
og lokal undervisningsplan. 
 
Udvalget bliver inviteret til at medvirke i uge 49, og vil modtage yderligere information så 
snart som muligt. 

 
 

10. Eventuelt 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 
 
 
JST 23-10-2020 
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