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1. Godkendelse af dagsorden  
Forslaget til dagsorden blev godkendt 
 

 
2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 10. juni 2021 

Det godkendte referat af udvalgsmødet den 10. juni 2021 var udsendt. Der var ikke sup-
plerende bemærkninger. 

 
 

3. Det lokale uddannelsesudvalg - evaluering 2021 
Ved godkendelsen af strukturen for det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2020, blev 
det aftalt, at der skulle foretages en evaluering efter et år. Karina indledte med at konsta-
tere, at alle møder siden udpegningen til LUU er foregået virtuelt, og at dette møde er det 
første, der gennemføres med fremmøde. 
 
Formandskabet havde forberedt en drøftelse i mindre grupper. Grupperne skulle drøfte 
forventningerne til arbejdet i LUU og hvilken rolle medlemmerne i LUU har. Der kunne 
desuden drøftes forslag til forbedringer af strukturen samt forslag til emner, der er rele-
vante for medlemmerne. Udvalget delte sig i to grupper. 
 
Drøftelserne i de to grupper blev samlet op i udvalget. Der et samlet ønske og forvent-
ning om, at udvalgene kunne sætte emner af lokal interesse på dagsordenen, og at be-
handlingen af punkterne på dagsordenen kunne gøres mere dynamisk og inddragende. 
 
Den efterfølgende drøftelse omhandlede både mulige emner samt begrundelserne for 
LUUs struktur. 
 
Udvalget drøftede hvilke typer af emner, der kan tages op i LUU Nord. Konklusionen blev, 
at alle typer af emner vedrørende undervisningen på skolen, elevernes udbytte af under-
visningen, samarbejde mellem skole og praktik mv. kan sættes på dagsordenen. LUU 
struktur er aftalt ud fra en forventning om, at udvalgene ville have forskellige emner på 
dagsordenen. Inden for uddannelseschefens økonomiske rammer og ledelsesmæssige 
rammer kan der findes lokale løsninger. Forslag til indsatser eller ændringer, der er mere 
vidtgående, kan gives videre til det centrale udvalg, der kan afdække, om indsatsen er 
relevant for hele SOSU H – og kan eventuelt gå i dialog med direktionen eller bestyrelsen 
 
På samme måde kan der være spørgsmål af mere principiel karakter, som tages op i det 
centrale udvalg og som vil kræve, at de øvrige udvalg inddrages. 
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Drøftelserne rejste et spørgsmål om, hvilke repræsentanter det er relevant, at der sidder i 
udvalgene. Det er et spørgsmål, der afklares i organisationerne, efterhånden som der 
tegner sig en arbejdsdeling mellem det centrale udvalg og de lokale udvalg. Der blev 
spurgt til en præcisering af arbejdsdelingen mellem det centrale udvalg og de lokale ud-
valg, der eventuelt kan indgå i forretningsordenen. Sekretariatet vil se på det. 
 
Der var en række temaer, der var blevet inddraget i drøftelserne, og som udvalget fandt, 
at det vil være relevant kommer på en senere dagsorden.  
 
Mulige temaer til de kommende møder: 

• Elevernes arbejdsmiljø 
• Lærepladsaftalen – og de afledte effekter 
• Rambøll rapporten 
• Praktik 2 og emnerne i undervisningen, der fører frem til praktik 2. 

 
Formandskabet vil arbejde med mødernes form samt prioritere forslagene til emner til 
de kommende møder. 
 
 

4. Ansættelse af GF2 elever over 25 år - evaluering 
Den første ansættelsesrunde af GF2-elever over 25 år på SOSU-assistentuddannelsen er 
gennemført. Det er varslet, at LUU vil blive inddraget i en evaluering af den første runde 
med henblik på en tilpasning af procedurepapiret. Det er muligt at evalueringen får en 
kort svarfrist, så det bliver nødvendigt at foretage en skriftlig høring i LUU. Det var muligt 
på dette møde at have en første drøftelse af erfaringerne fra første runde. 
 
Udvalget havde forskellige oplevelser fra den første runde. Der var positive erfaringer i 
forhold til en del elever, men det blev desuden nævnt eksempler på elever, der var opta-
get på skolen, og eventuelt havde haft kontakt med en kommune, men som ikke var klar 
over, at de skulle sende en ansøgning for at komme i betragtning til en uddannelsesaf-
tale. Det bør være et opmærksomhedspunkt, at informationen til eleverne bliver yderli-
gere forbedret. Der blev desuden nævnt, at der kan være et spørgsmål om voksenelev-
løn, der bør tydeliggøres.  
 
Det blev aftalt, at punktet bør sættes på dagsordenen igen til næste udvalgsmøde. 
 
 

5. Uddannelsesstrategi 
Der er igangsat et arbejde i kommunerne med udvikling af en uddannelsesstrategi for de 
uddannelser, som kommunerne medvirker i. Det vil være relevant, at udvalget drøfter, 
hvordan det kan spille sammen med udvalgets arbejde. Det blev desuden konkluderet, at 
det var for tidligt på dette møde. 
 
 

6. AMU 
Marianne indledte med at referere til, om udvalget havde supplerende bemærkninger el-
ler forslag i forlængelse af temadrøftelserne på det seneste udvalgsmøde. 
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Udvalget drøftede desuden, hvilke emner, der har betydning for kommunerne, og som 
AMU eventuelt kan medvirke i forhold til. Udvalg havde på den baggrund en kort drøf-
telse af, hvordan AMU kan bidrage til rekruttering og fastholdelse. Mulighederne for bru-
gen af rotationsordninger samt AMU-pakker, der giver godskrivning blev drøftet. Temaet 
om kulturforståelse blev kort drøftet. 

 
 

Orienteringspunkter 
 

7. Uddannelsesstatistik 
Der var udsendt en uddannelsesstatistik for 2. kvartal 2021. Statistikken viste, at der 
fortsat optages mange elever på SOSU Hs uddannelser. Optaget ligger omkring 2 pct. 
højere end i 2020, hvor optagen var ekstraordinært højt. 
 
Der var desuden tal for frafaldet i 2. kvartal. Tallene viser, at frafaldet er uforandret. 
Eventuelle udsving er så små, at der ikke kan siges noget om den generelle udvikling i 
frafaldet. 
 
Sekretariatet oplyste, at der er sat gang i arbejdet med at finde en mere overskuelig og 
informativ form. 
 

 
8. Orientering fra SOSU H  

Sanne orienterede om de vigtigste begivenheder mv. siden seneste møde. 
 
Social- og ældreminister Astrid Krag har været på besøg på Munkeengen. Temaet var 
rekruttering, men kom desuden til også at omhandle ny mesterlære. 
 
SOSU H Hillerød holder en Inspirationsdag til velfærdsuddannelserne for 10. klasse og 
GF 1. Borgmesteren deltager. 
 
Sanne nævnte optaget af nye GF1’ere, der giver udfordringer – både fagligt og hold-
ningsmæssigt. Skolen har sat ekstra resurser ind. 
 
Der er oprettet et GF+ hold, hvor der oprindeligt var 6 elever. Efter screening af GF2 ele-
verne er holdet nu på 16 elever. 
 
Der er gennemført et elevarrangement med DJ Rosa Lux. 
 
Endelig informerede Sanne og Berit om de konstaterede udfordringer i forhold til elever, 
der bliver smittet med corona og ikke er vaccineret. 
 
 

9. Orientering fra medlemmer og formandskabet 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 

 
 

10. Eventuelt 
Udvalget gav udtryk for, at mødet havde fungeret godt. 
 

JST 14-09-2021 
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