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10. Eventuelt 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Der var udsendt et forslag til dagsorden for mødet i LUU Øst den 22, november 2022. Ud-
valget godkendte dagsordenen. 
 
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 8. september 2022 
Der var udsendt et referat af mødet i udvalget den 8. september 2022. Der var ikke kom-
met bemærkninger til referatet. Udvalget havde ikke supplerende bemærkninger til det 
godkendte referat. 
 
Det var nævnt i referatet, at der til dette møde skulle være en afklaring på status for Det 
Nationale Rammepapir. JST oplyste, at ministeriet ikke var vendt tilbage med at svar på 
papirets status. 
 

 
3. Sammenhæng mellem skole og oplæring 

Flere udvalg har henvendt sig til det centrale udvalg om betydningen af udviklingen af 
bedre sammenhæng mellem oplæringen og undervisningen. Det centrale udvalg beslut-
tede derfor på sit møde den 8. november at opfordre de lokale udvalg til at sætte emnet 
på dagsordenen. Det centrale udvalg vil gerne have en tilbagemelding fra LUU Øst om, 
der er faglige emner, hvor der især er brug for en bedre sammenhæng, og om der er for-
slag og ideer til, hvordan kan udvikles en bedre sammenhæng. 
 
Udvalget havde en længere drøftelse sammenhæng mellem oplæringen og undervisnin-
gen. Der er igangsat flere initiativer, hvor undervisere har været ude hos praktikvejlederne 
og dermed medvirket til, at der kom bedre sammenhæng. Der var konstateret behov for 
et bedre samarbejde i forhold til farmakologi og farmakologiprøven, så det er et område 
hvor der afprøves konkrete muligheder. 
 
Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe af Dialogmødet, der skal arbejde med mulighe-
derne for bedre sammenhæng. 
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Susanne nævnte, at der i den regionale psykiatri  er opmærksomhed på elever med sprog-
lige udfordringer og evnen til præcis og korrekt dokumentation. 
 
Der blev spurgt til som henvendelsen fra det centrale udvalg skal forstås på den måde, at 
lokale initiativer skulle stoppe. Det er ikke tilfældet, og alle initiativer og forsøg er vel-
komne. Det centrale udvalg vil medvirke til at der kommer større opmærksomhed på be-
tydningen af en bedre sammenhæng, samt at de gode resultater kan blive formidlet til 
flest mulige. Og eventuelt kan nogle af de indsatser, der virker, udbredes til hele SOSU H. 
Det blev i den forbindelse nævnt, at arbejdsgruppen nedsat af Dialogmødet omfatter 
skole og oplæringen, men ikke FOA, som er en del af LUU. Skolen vil se på en løsning. 
 
Formanden opsummerede drøftelserne, og det bliver fremhævet, at der er opmærksom-
hed på  

• Farmakologi og farmakologiprøven, og at der er flere initiativer i gang 
• Fokus på relationsdannelse og kommunikation – der foruden den faglige del og 

kan have betydning for at eleverne bliver fastholdt i uddannelse 
• Dokumentation – forståelse af betydning af præcis dokumentation 

 
Endelig blev det nævnt, at det er vigtigt at være opmærksom på Håndbog: Læring i prak-
sis, hvor der er eksempler, modeller mv. 
 

 
4. Status virksomhedsforlagt undervisning – GF2 

Der var udsendt et forslag til en fælles model på SOSU H for virksomhedsforlagt under-
visning (VFU) på GF2 samt et baggrundsnotat med regler og rammer for den virksom-
hedsforlagte undervisning. 
 
Catherine indledte med at nævne, der er afsnit i Baggrundsnotatet, der ikke er helt på 
plads. Fx er afsnittet om forsikring ved at blive vurderet af jurister. 
 
Udvalget drøftede de to papirer. På den baggrund har udvalget nogle spørgsmål til afkla-
ring. 
 
Ansatte elever kommer i VFU, hvor de er ansat. Drejer det sig om elever med en uddannel-
sesaftale for hovedforløbet? Gælder det også for elever med aftale alene for GF2? 
 
Udvalget mener, der er et problem med, at eleverne kan ”bytte plads”. Det bør ikke kunne 
gøres. Og uddannelseslederne kan ikke stå for koordination af det. 
 
Det bør sikres, at der sker en forventningsafstemning hos eleverne, så de er indstillet på, 
at de ikke nødvendigvis møder deres fremtidige praktikvejleder, men fx kan blive mødt af 
ældre elever. 
 
Udvalget opfordrer til, at arbejdsgruppen udarbejder information til oplæringen, så der bli-
ver en ens information til alle oplæringssteder. 
 
Udvalget fandt, at der er et godt forslag og godt materiale. 
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5. DM i Skills 
FEVU havde sendt en henvendelse til det lokale uddannelsesudvalg om, at det blev sikret, 
at der er en god kommunikation mellem skolen og oplæringsstederne i forhold til de ele-
ver, der deltager i træning op til de regionale mesterskaber og DM. 
 
Det blev fremhævet, at det vil være en forbedring, at oplæringsstedet fx får oplyst tema-
erne i træningen på skolen, så oplæringen kan tilrettelægge, at det er de samme temaer, 
som eleven træner i oplæringen. 
 
Der var ikke eksempler på problemer i kommunikationen mellem skolen og oplæringsste-
derne. 
 
Det bør gives videre, at der efter DM er opmærksomhed på de elever, der ikke vinder, og 
som kan være meget skuffede. 
 
 

6. Ny udpegning 
Der var udsendt en orientering om, at udpegningsproceduren er sat i gang, så det er de ny 
udpegede udvalg, der mødes til første møde i 2023. Der var udsendt et forslag til møde-
datoer i 2023. 
 
Det forventes, at der kommer en introduktion til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg. 
 
 

7. AMU 
Ida havde meldt afbud, så punktet udgik. 
 
Det blev dog nævnt, at der er mange relevante og gode uddannelser i kataloget. 

 
 

8. Orientering fra SOSU H  
Jens orienteres om, at der havde været meget stor interesse for EUV1 på SSH uden prak-
tik. Der er omkring 80 deltagere, der begynder uddannelsen. Der bliver fulgt op på forlø-
bet. 
 
 

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

 
 

10. Eventuelt 
Formanden afsluttede mødet med at takke alle nuværende medlemmer af udvalget for 
samarbejdet og indsatsen. Udvalget ser frem til arbejdet i det ny udpegede udvalg, der 
mødes første gang i begyndelsen af marts.  
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