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Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg – det centrale udvalg 

Dato og tid: 16. juni 2021 kl. 14.00 til 16.00 Sted: Teams 
 
Tilstedeværende 
Mette Linsaa, FOA Nordsjælland 
Rie Hestehave, FOA Nordsj. 
Sanne Johansen FOA Frederikssund,  
Dorit Düring, PMF afd. 01 
Helle Stang Traasdahl, Københavns Kommune 
Helle Udsen, Brøndby Kommune 
Catherine Fenger Benwell, Københavns Kommune 
Anette Helt Hansen, Furesø Kommune 
Malene Balle Ricken, Region Hovedstaden 
Julie Teresa Neidhardt, Frederikssund Kommune 
Susie Lentz, FOA SOSU 
Shahin Qadar, elev 
 
Fra SOSU H 
Gitte Susanne Brodersen 
Ulla Pilehøj 
Jacob Bro 
John Steffensen 
 
Afbud: 
Janine Almy, FOA  
Chanette Andersen, elev  
Inger Kuch Poulsen, Region Hovedstaden 
Ingrid Thrane, FOA Nordsjælland 
 
Dagsordenspunkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 9. marts 2020 
 

3. SOSU Hs økonomi 
 

4. AMU 
 
Orienteringspunkter 

5. Røgfri skole 
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6. Uddannelsesstatistik 
 

7. Orientering om Workshop for det lokale uddannelsesudvalg den 31. maj 
 

8. Evaluering i det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2021 
 

9. Orientering om ansættelse på GF2 
10. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 og elevdemokrati 

 
11. Orientering fra formandskabet og medlemmer 

 
12. 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 supplerende 
bemærkninger til referatet. 

 
 

3. SOSU Hs økonomi 
Direktør Jeppe Rosengård Poulsen deltog under punktet og redegjorde for skolen øko-
nomi. Jeppe var glad for at få mulighed for at hilse på udvalget. Det lokale uddannelses-
udvalg har ikke indflydelse på økonomien, men skolens økonomi er fundamentet for un-
dervisningen og dermed skolens og elevernes muligheder. 
 
Ved fusionen i 2018 havde skolen et underskud, der betød begrænsning på ansættelse i 
ledige stillinger. De efterfølgende år har elevtallet været stigende, og dermed er antallet 
af medarbejdere tilsvarende blevet øget.  
 
Samtidig har den politiske bevågenhed på uddannelse af flere medarbejdere til velfærds-
området betydet øgede bevillinger. Få dage før udvalgsmødet var der indgået en ny af 
tale om antallet af lærepladser for de kommende fem år. Jeppe fremhævede, at der i af-
talen lægges vægt på en styrkelse af samarbejdet mellem praktikken og skolen. 
 
Jeppe fremhævede nogle af nøgletallene i det udsendte bilag. Jeppe nævnte desuden, at 
der fra bestyrelsens side er et ønske om et tættere samarbejde med det lokale uddannel-
sesudvalg, og at der arbejdes med planer for et fælles møde i efteråret. 
 
Flere fra udvalget bemærkede, at det var vigtigt at holde fokus på kvaliteten, samt at der 
er opmærksomhed på, at eleverne gennemfører uddannelsen. Udvalget er ligeledes inte-
resseret i et tættere samarbejde med bestyrelsen. 
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Jeppe nævnte, at der er brug for en fælles drøftelse af, hvordan der kan findes løsninger 
på den nuværende situation, hvor gymnasierne fra politisk side bliver sikret det nuvæ-
rende antal elever, og samtidig er der behov for at flere søger erhvervsuddannelserne. 
Det skal der findes løsninger på i en situation, hvor der er udsigt til faldende ungdomsår-
gange. 
 
 

4. AMU 
Det var tidligere besluttet, at der var brug for en mere overordnet drøftelse af AMU. Kur-
suscentret havde derfor udarbejdet et bilag om erfaringerne med brugen af virtuel under-
visning samt veje til at øge AMUs status og dermed brugen af AMU. 
 
Ulla indledte punktet og nævnte, at AMU har en funktion i forhold til at flere gennemfører 
uddannelserne gennem brugen af praktikvejleder uddannelserne og mentor-uddannel-
sen. Der har været gennemført både rekvirerede og åbne kurser uanset om skolen har 
været lukket for fysisk tilstedeværelse. 
 
Udvalget drøftede først brugen af virtuel undervisning. Ulla nævnte, at der allerede før 
civid-19 har været anvendt virtuel undervisning, og at der har været fokus på, hvordan vir-
tuel undervisning kan øge fleksibiliteten ved gennemførelsen af kurserne. 
 
Udvalget drøftede erfaringerne fra virtuel undervisning i to grupper. Det blev gennemført 
en fælles opsamling fra grupperne. 
 
Det blev blandt andet nævnt, at der både er behov for bredere kurser samt specialiserede 
kurser. Der bør eventuelt tænkes i længere selvstændigt tilrettelagte forløb. Det blev 
nævnt, at der er brug for mere målrette information om udbuddet, og det bør være nemt 
at finde en oversigt over det samlede udbud. 
 
Det blev nævnt, at der i forhold til virtuel undervisning bør været opmærksomhed på del-
tagernes eventuelle it-udfordringer. Ulla nævnte, at det er der opmærksomhed på, så der 
fx ved første dag er to undervisere på, hvor den ene skal sørge for at alle deltagere kom-
mer på, og at det teknisk fungerer. 
 
Den generelle opfattelse var, at virtuel undervisning ikke kan stå alene, men der er brug 
for en kombination. 
 
Efter en kort introduktion fra Ulla, drøftede udvalget dernæst AMUs status. Udvalget blev 
delt i to grupper. 
 
Drøftelserne viste, at der var udfordringer i forhold til brugen af AMU. Det blev nævnt, at 
sidemandsoplæring bliver prioriteret, og det skal blandt andet ses i sammenhæng med, 
at det er vanskeligt at undvære medarbejderne på arbejdspladserne. 
 
Der er desuden en opfattelse af, at rent administrativt er det besværligt at bruge AMU. 
Der er fortsat brug for de, på nogle arbejdspladser obligatoriske kurser (fx praktikvejle-
deruddannelsen og forflytning), men der tænkes i stigende grad uddannelsesstrategisk, 
hvor alle medarbejdere skal have det samme. Eventuelt bør der ses på begrundelserne 
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for, at fx kommunerne vælger noget andet end AMU, og kan AMU faktisk det samme? 
Hvordan synliggøres mulighederne? 
 
Det blev desuden nævnt, at det vil have betydning, at gennemførelse af bestemte kurser 
kan give godskrivning til forhold til EUD, at indførelsen af prøver har en positiv effekt på 
AMUs status, samt at betegnelsen bør være ”uddannelser”. 
 
Ulla rundede punktet af og takkede for de positive bidrag, som Kursuscentret vil arbejde 
videre med. 
 
 

5. Røgfri skole 
Udvalget har tidligere haft røgfri skoletid på dagsordenen. Den endelige udgave af ram-
merne for røgfri skoletid var udsendt som bilag. 
 
Gitte nævnte nogle af hovedpunkterne, samt at der gælder de samme sanktionsmulighe-
der, som for de øvrige regler på skolen. 
 
 

6. Uddannelsesstatistik 
Der var udsendt en første udgave af uddannelsesstatistikken efter omlægningen til UD-
DATA+. Der kommer flere tal og en uddybning i den næste kvartalsrapport. 
 
Der blev spurgt til, om det er muligt at trække tal for EUV1 elever på pædagogisk assi-
stent. Det bliver undersøgt. 
 

 
7. Orientering om Workshop for det lokale uddannelsesudvalg den 31. maj 

Der blev kort orienteret om den gennemførte workshop om nye materialer, der kan er-
statte Skolevejledning/PIXI-LUP samt til evaluering af Håndbog i Praktikuddannelsen. 
 
Der er flere, der har tilmeldt sig de to arbejdsgrupper, der skal udarbejde skabeloner, og 
det er forsat muligt at melde sig. 
 
Når der er udarbejdet skabeloner, sendes efterfølgende invitationer til nye arbejdsgrup-
per, der skal udfylde skabelonerne.  
 

 
8. Evaluering i det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2021 

Det blev aftalt ved ny udpegningen til LUU, at den nye struktur skulle evalueres efter et 
år. Det vil ske i efteråret 2021.  

 
 

9. Orientering om ansættelse på GF2 
Udvalget drøftede kort processen for ansættelse af GF2 elever over 25 år på SOSU-assi-
stentuddannelse. 
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Der er forsat ikke helt klart, hvordan det kommer på plads, og der er fortsat uafklarede 
spørgsmål. Der bør være en tæt opfølgning på, hvordan processen kommer på plads – 
særligt i forhold til de kommende ansættelsesrunder. 
 

 
10. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 og elevdemokrati 

Gitte orienterede om, at alle elever er tilbage på skolen og det bliver nu muligt igen af 
bruge fælles arealer mv. Der er fortsat testcentre på skolen. 
 
Gitte nævnte desuden det udsendte bilag om elevdemokrati, som skolen har fokus på. 

 
 

11. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
Der blev spurgt til en drøftelse af uddannelsesstrategi. Kommunerne er ved at udarbejde 
strategier, og er det et tema, der kan drøftes i LUU med FOA og skolen? Formandskabet 
vil se på temaet. 

 
 

12. Eventuelt 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 
 
 
 
21. juni 2021. JST 
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