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Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg – det pædagogiske 

område 

Dato og tid: 15. marts 2021 kl. 14.00 til 16.00 

Sted: Teams 
 
Tilstedeværende 
Mia Bendtsen 
Dorit Dühring 
Annette Meller 
Rie Hestehave,  
Lene Ingemann Sørensen 
Wendy Willum Pedersen 
Majbritt Kronbøl 
Nina Halling 
Susanne Meelby Knudsen 
 
Fra SOSU H 
Gitte Fenger 
Elsi Busk Odderup 
John Steffensen 
 
Afbud 
Lotte Gramkow Christensen 
Dorthe Merete Andersen 
Ina Lykke 
Sanne Goksøyr 
Thorbjørn Thygesen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

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

3. Elevtilfredsheds- og virksomhedstilfredshedsundersøgelse 
 

4. Røgfri skole 
 

5. Nye lokale undervisningsplaner 
 

6. Optag af EUV1 elever 
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Orienteringspunkter 
 

7. AMU 
 

8. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 
 

9. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
 

10. Eventuelt 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Forslaget til dagsorden blev godkendt. 

 
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 9. december 2020 
Der var ikke supplerende bemærkninger til referatet af mødet den 9. december 2020. 

 
 

3. Elevtilfredsheds- og virksomhedstilfredshedsundersøgelse 
Ole Roemer, kvalitetskonsulent, deltog og gennemgik resultaterne af elevtilfredshedsun-
dersøgelsen (ETU) og virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) fra 2020. Ole frem-
lagde desuden resultaterne af en undersøgelse af elevernes tilfredshed med hjemmeun-
dervisning, som skolen har gennemført. 
 
ETU omfatter alle elever på SOSU H, og der er svar fra eleverne på alle uddannelser og 
udbudssteder. Ole præsenterede både de overordnede tal for SOSU H samt for den pæ-
dagogiske assistentuddannelse. Spørgsmålene er knyttet til opfyldelsen af de fire klare 
mål for erhvervsuddannelsesreformen i 2015. 
 
Det overordnede resultat viser en tydelig forbedring af elevtrivslen i forhold til den fore-
gående undersøgelse. Undersøgelsen er gennemført i oktober til december 2020, hvor 
eleverne var fysisk tilstede på skolen. 
 
Elevernes tilfredshed er steget fra 4,0 til 4,4, hvor 5,0 er den øverste grænse. Eleverne er 
meget tilfredse med deres undervisere, og at de faglige krav er meget passende. Ele-
verne scorer ligeledes praktikken meget højt. 
 
Generelt svarer de pædagogiske assistentelever mere positivt i undersøgelsen end ele-
verne på de øvrige uddannelser. 
 
SOSU H har desuden undersøgt elevernes tilfredshed med hjemmeundervisningen under 
den igangværende nedlukning. Det har ikke været muligt at opdele undersøgelsen på de 
enkelte uddannelser, men der er svar fra elever på alle uddannelser. 
 
Undersøgelsen viser, at eleverne er delt i to lige store grupper. 48 pct. er utilfredse eller 
meget utilfredse med hjemmeundervisningen, og 48 pct. er tilfredse eller meget til-
fredse. 
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Det er en meget stor andel af eleverne, der har uddybet deres besvarelser med kommen-
tarer. Det er meget konstruktivt i forhold til at sætte ind med nye initiativer, der kan for-
bedre elevernes tilfredshed med hjemmeundervisningen. Det vil blive drøftet med elevrå-
det, og underviserne vil blive inddraget i at udvikle nye initiativer. 
 
Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen, hvor praktikken vurderer skolen, viser en fal-
dende tilfredshed. Skolen vurderes generelt mere positivt af praktikken på det pædagogi-
ske område end af de øvrige uddannelser, men alligevel lidt dårligere end ved den sene-
ste undersøgelse.  
 
Der er sandsynligvis en sammenhæng til, at mange funktioner er ændret efter fusionen, 
og en del medarbejdere har skiftet funktion. Samtidig har ministeriet nedlagt flere af de 
elevadministrative systemer, så skolen har været nødt til at overgå til nye systemer, og 
det giver sædvanligvis nogle indkøringsproblemer. 
 
Der er flere mulige indsatser, som vil kunne forbedre samarbejdet, og skolen vil arbejdet 
på, at det sker. 
 
Udvalget drøftede resultaterne og bemærkede herunder, at der ved nogle af spørgsmå-
lene ikke var muligt at give et neutralt svar. Det blev desuden nævnt, at der er brug for, at 
elevrådet bliver inddraget. 

 
 

4. Røgfri skole 
SOSU H får røgfri skoletid fra den 1. august 2021. Rammerne er ved at være på plads, 
men da det er de samme regler, der bliver gældende for medarbejderne på SOSU H, så 
var ikke blevet klar til udsendelse til det lokale uddannelsesudvalg. 
 
Skolen orienterede om, at der vil være regler for røgfri skoletid, og der vil være de samme 
sanktioner, som er gældende for de øvrige regler på SOSU H. Der kommer desuden en 
plan for kommunikation til eleverne og praktikken. Og endelig vil der komme tilbud til ele-
verne om, hvor de eventuelt kan få hjælp til rygestop. 
 
Udvalget drøftede indførelsen af røgfri skoletid og tog orienteringen til efterretning. 
 
 

5. Nye lokale undervisningsplaner (LUP) 
SOSU H oplyste, at efter udsendelsen af materialet blev det besluttet efter det centrale 
udvalgs møde, at ændre punktets indhold. Det blev besluttet ikke at drøfte den udsendte 
skabelon til de lokale undervisningsplaner.  
 
Der er i stedet brug for at drøfte indholdet og brugen af de materialer, der knytter sig til 
LUP’erne, og som anvendes for at sikre sammenhæng mellem undervisningen på skolen 
og oplæring i praktikken. 
 
Ilse Jæger og Trine Woller deltog under punktet, og redegjorde for de materialer, der var 
udarbejdet tidligere - PIXI LUP, Skolevejledningen og Håndbog i praktikuddannelsen. 
 
Hvis materialerne bliver anvendt, så der inden næste møde i udvalget blive indkaldt til en 
workshop/temadag om materialerne og de nye LUP’er med henblik på, at der udarbejdes 
nye udgaver. 
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Udvalget drøftede brugen af materialerne, og bekræftede, at de bliver anvendt, samt at 
der er behov for, at de bliver opdaterede. 
 
Udvalget vil derfor støtte planer om en workshop samt nedsættelse af nogle arbejds-
grupper, der udarbejde nye materialer. 
 
Der var desuden udsendt to forløbsplaner for optag på den pædagogisk assistentuddan-
nelse. Det ene optag er i gang, og det andet begynder i august. 
 
Udvalget drøftede forløbsplanerne. Det blev nævnt, at der er en fejl med et par datoer 
(lørdage). Der blev spurgt til, hvorfor der var tre ugers sommerferie i specifikke uger. 
Gitte nævnte, at det er den måde sommerferien er angivet på i de tidligere forløbsplaner, 
og at praktikken kan placere ferie, som det bliver aftalt lokalt. 
 
Udvalget drøftede desuden, at eleverne bliver indkaldt på skolen en uge i de lange prak-
tikker. Gitte redegjorde for, at det er en uge, der bliver taget af uddannelsens skoleuger, 
og den har til formål, at eleverne i ugen får teori, der knytter sig til deres opgaver i prak-
tikken, så der sikres den bedst mulige sammenhæng mellem praktik og teori. Ugen kan 
betegnes som en ”skole-praktik projekt uge”. 
 
Det blev nævnt, at ved placeringen af disse uger, så bør der så vidt muligt tages hensyn 
til, at det ikke sker på de tidspunkter, hvor der må forventes at være særlige aktiviteter i 
praktikken - som fx fastelavn mv. 
 
Med udvalgets bemærkninger blev planerne godkendt. 

 
 

6. Optag af EUV1 elever 
Punktet havde været på dagsordenen på det seneste udvalgsmøde, hvor det havde væ-
ret et ønske, at skolen udbød yderligere et optag for EUV1 elever i Hillerød. 
 
Der var udsendt et bilag med optag af EUV1 elever i 2021 og 2022. Der er planlagt yderli-
gere et optag i efteråret 2022. 
 
Udvalget drøftede orienteringen. Det blev nævnt, at når der ikke er et udbud for EUV1 ele-
ver i Skelbækgade, så var praktikken orienteret mod KP, som har udbud. Det blev yderli-
gere bemærket, at det kunne have været en fordel, at tidspunktet for optaget i efteråret 
2022 havde været fleksibelt. 
 
Med bemærkningerne tog udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 
 

Orienteringspunkter 
 

7. AMU 
Grundet tidspres udgik punktet – og punktet om AMU rykkes frem på dagsordenen på 
udvalgets næste møde. 
 

 
8. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 

Ole havde under punkt 3 orienteret om undersøgelsen af elevernes tilfredshed med fjern-
undervisning. 
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Skolen orienterede kort om mulighederne for, at eleverne kan komme tilbage på skolen 
en dag om ugen – og udendørs.  

 
 

9. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
Der var en opfordring til, at der kommer flere informationer om EUV1 på hjemmesiden. 
 
 

10. Eventuelt 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 
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