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Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg – Vest 

Dato og tid: 15. december 2020 kl. 14.00 til 16.00 

Sted: Teams 
 
Tilstedeværende 
Helle Udsen, formand 
Susanne Rasmussen, næstformand 
Vivi Lone Andersen 
Susie Lentz 
Lisbeth Nygaard 
Marie Fogh 
Mette Plett 
Malene Balle Ricken 
Solveig Østergaard  
Lars Ole Jacobsen 
 
Fra SOSU H 
Jacob Bro 
Ida Scheel Christensen 
John Steffensen 
 
Afbud: 
Camilla Kronil Würtz 
Mette Pia Schilling 
Heidi Kelm Jensen 
Susanne Thygesen 
 
Dagsordenspunkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 27. oktober 2020 
 

3. Trepartsaftale  
 

4. Nye lokale undervisningsplaner 
 

Orienteringspunkter 
 

5. Uddannelsesstatistik 
 

6. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 
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7. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
 

8. Kommende møde – og årsplan for 2021 
 

9. Eventuelt 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 27. oktober 2020 
Der var udsendt et udkast til referat. Der var ikke indkommet bemærkninger, og udvalget 
have ikke supplerende bemærkninger. Referatet af mødet den 27. oktober er godkendt. 

 
 

3. Trepartsaftale  
Der er indgået en ny trepartsaftale om erhvervsuddannelserne. Det er i den sammen-
hæng indgået en supplerende aftale om ”Styrket rekruttering til det offentlige arbejds-
marked”. Denne aftale var udsendt som bilag til mødet. 
 
Formanden indledte punktet med en konstatering af, at der endnu ikke er sket en afkla-
ring af, hvordan de fleste af punkterne i aftalen skal gennemføres. Der er derfor mange 
spørgsmål, der ikke kan besvares på nuværende tidspunkt. 
 
Da aftalen vil få betydning for optaget af elever over 25 år på GF2 på social- og sund-
hedsassistentuddannelsen, for samarbejdet mellem skole og praktikken i løbet af GF2 
samt ændringer i overgangen mellem GF2 og hovedforløbet, så vil punktet komme på 
dagsordenen på de kommende møder. 
 
Både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden sker der en indsamling af spørgsmål, der 
skal afklares ved de kommende forhandlinger mellem organisationerne og ministeriet. 
 
 

4. Nye lokale undervisningsplaner (LUP) 
Jacob indledte med en status på arbejdet med de nye lokale undervisningsplaner, der 
bliver gældende for alle SOSU Hs lokationer. Der er udviklet LUP’er til GF2, og de første 
skoleperioder. Det var planen, at LUP for 2. skoleperiode på SOSU-assistent skulle være 
klar, men det er udskudt til januar eller februar. 
 
Kontaktlærerfunktionen 
Jacob indledte behandlingen af kontaktlærerfunktionen med en kort introduktion. På de 
to tidligere skoler var der forskellige titler og funktionsbeskrivelser for en funktion af 
denne art. Derfor er det besluttet, at der vil være en fælles titel og fælles funktionsbeskri-
velse, der vil være gældende for hele SOSU H. 
 
Kontaktlærerfunktionen bliver drøftet i udvalgene i LUU, samt internt i SOSU H fx i elevrå-
det, den pædagogiske tænketank samt koordineres med Center for Vejledning og Studie-
støtte. 
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Oplægget bygger på, at eleven kommer i centrum, som udtryk for elevens ansvar for 
egen læring med kontakt til kontaktlæreren, samt sammen med et mindre antal andre 
elever. 
 
Udvalget drøftede udkastet til kontaktlærerfunktionen. Det blev fremhævet, at det er kon-
struktivt, at eleverne indgår i mindre grupper i forhold til arbejdet med egen læring. Det 
blev påpeget, at der bør være en forbindelse mellem skolen og praktikken i forhold til ele-
vens læring. 
 
Jacob nævnte, at der er opmærksomhed på forbindelsen mellem praktikken og skolen i 
forhold til elevernes læring. Det er muligt, at det ikke ligger inden for kontaktlærerfunktio-
nen, men det bliver husket. Det skal beskrives en forbindelse, der både kan fungere, og 
samtidigt holder sig inden for reglerne om fx GDPR. 
 
Malene refererede et oplæg om nogle af de projekter, der kører om øget fastholdelse, 
hvor nogle af dem har særligt fokus på de to-sprogede elever. Det blev foreslået, at resul-
taterne bliver bredt ud gennem LUU. 
 
Skolen oplyste, at der inden for det nye Center for Vejledning og Studiestøtte arbejdes 
med at gøre titler på medarbejderne og funktionsbeskrivelserne entydige og ens for hele 
SOSU. Det skal være enklere for både elever og praktikken at få kontakt til den rette med-
arbejder, når der er brug for en særlig indsats. 
 
Når den endelig udgave af funktionsbeskrivelsen for kontaktlærerfunktionen er klar, 
kommer den til udvalget. Det er desuden planen, at der kommer punkter på udvalgets 
kommende møder om resultaterne af de igangværende projekter samt om Center for 
Vejledning og Studiestøtte. 

 
 

5. Uddannelsesstatistik 
Der var udsendt en orientering om, at grundlaget for en ny uddannelsesstatistik trukket 
fra UDDATA+ endnu ikke var klar. Statistikken forventes at være klar til det første møde i 
2021. 
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
 

6. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 
Siden materialet til punktet blev udsendt, er der kommet nye restriktioner, og skolen er 
fra den 9. december lukket for fysisk tilstedeværelse. 
 
Skolen orienterede om, at der gennemføres prøver med fysisk tilstedeværelse, og hvor 
censor er med virtuelt. Der er desuden lektiecafeer for sårbare elever, hvor de kan 
komme på skolen. 
 
Indtil videre er restriktionerne gældende til den 3. januar. Skolen har mulighed for at 
vente med at åbne for elever til den 10. januar, for at der er tid til tilrettelægge genåbnin-
gen. Skolens ledelse har beslutte, at indtil der eventuelt sker andet, så åbnes skolen igen 
den 10. januar. 
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Udvalget drøftede desuden håndteringen af elever i praktikken, der havde ønske om ikke 
være på arbejdspladsen på grund af smitterisikoen. 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 
 

7. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
Dagsordenspunktet giver mulighed for, at medlemmer og skolen kan orientere om em-
ner, der kan være af interesse for udvalget. 
 
Der kommer fremadrettet et punkt på dagsordenen om AMU, så det bliver sikret, at AMU 
bliver behandlet på møderne. 
 
 

8. Kommende møde – og årsplan for 2021 
Det blev bekræftet, at der på det første møde i 2021 kommer et punkt på dagsordenen 
om resultaterne fra de projekter og indsatser i forhold til to-sprogede elever, som blev 
omtalt tidligere på mødet. 
 
Der var udsendt et forslag til mødedatoer i 2021. Mødedatoerne blev godkendt. 
 
Mødetidspunktet blev drøftet, og der lidt forskellige holdninger til at lægge møderne tidli-
gere på dagen. Det blev besluttet, at formandskabet ser på muligheden for at nogle af 
møderne bliver gennemført tidligere. 
 
Det blev foreslået, at udvalget kan holde enkelte møder på fx et praktiksted. Der var til-
slutning til forslaget. 
 
 

9. Eventuelt 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 
 
 
JST 29-10-2020 
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