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Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg - Øst 

Dato og tid: 8. juni 2021 kl. 14.00 til 16.00 Sted: Teams 
 
Tilstedeværende 
Susan McAlden, FOA SOSU 
Birgit Hansen, FOA SOSU 
Janine Almy, FOA 
Catherine Elisabeth Fenger Benwell, KBH Kommune 
Birgitte Holst Wiehl, Furesø Kommune 
Christina Klyhs Albeck, Gladsaxe Kommune 
Louise Ystrøm, Gentofte Kommune 
Malene Balle Ricken, Region Hovedstaden 
 
Fra SOSU H 
Jens Christensen 
Lonnie Andersen 
Ida Scheel 
John Steffensen (ref.) 
 
Afbud: 
Camilla Sigbjørnsen Kaas, FOA SOSU 
Lone Dahl, FOA SOSU 
Glen Fulton Mollerup, FOA SOSU 
Thomas Benjamin Johannessen, FOA SOSU 
Charlotte Nimand Hansen, PC Sct. Hans 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

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

3. AMU 
 
Orienteringspunkter 

4. SOSU Hs økonomi 
 

5. Røgfri skole 
 

6. Uddannelsesstatistik 
 

7. Ansættelse af GF2 elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen 
 

8. Orientering om Workshop for det lokale uddannelsesudvalg den 31. maj 
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9. Evaluering i det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2021 

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

 
11. Orientering fra formandskabet og medlemmer 

 
12. Eventuelt 

 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Det udsendte forslag til dagsorden til udvalgsmødet den 8. juni 2021 blev godkendt. 

 
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 9. marts 
Der var ikke kommet bemærkninger til det udsendte udkast til referat, og udvalget havde 
ikke supplerende bemærkninger.  
 
 

3. AMU 
Drøftelsen af AMU havde på de foregående møder været kort, og det var derfor blevet 
prioriteret, at der skulle være en bredere drøftelse af AMU på dette møde. 
 
Der var udsendt et bilag, hvor Kursuscentret redegjorde for erfaringerne med brugen af 
virtuel undervisning under nedlukningerne, samt et oplæg til styrkelse af AMUs status. 
 
Ida indledte punktet med en introduktion af de to temaer. Ida ændrede rækkefølgen af 
de to temaer, så drøftelserne begyndte med AMUs status. Nogle af de indsatser, der kan 
medvirke til at øge AMUs status kan fx være karriereveje. AMU kan desuden medvirke til 
fastholdelse og øge motivationen. 
 
Udvalget blev delt i to grupper, der drøftede spørgsmålene. De to grupper fremlagde ho-
vedpunkterne fra deres drøftelser. 
 
Praktikvejlederuddannelsen blev positivt fremhævet, og det var det kursus som medlem-
merne havde mest kendskab til. 
 
Der var en drøftelse af Farmakologi og niveauet i forhold til social- og sundhedsassisten-
ter, der har gennemført deres uddannelse med det nye farmakologifag med afsluttende 
prøve. 
 
Det blev nævnt, at der fortsat er en opfattelse af, at niveauet på AMU er for lavt. Der er en 
del kurser i kvalifikationsramme 5, der svarer til akademi-niveau, så der var en drøftelse 
af årsagen til, at det opfattes som om niveauet på AMU er for lavt. 
 
Endelig drøftede udvalget fordele og ulemper ved, at nogle kommuner anvender deres 
egen interne kurser. 
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Det blev foreslået, at betegnelse ”kurser” ophører, og der i stedet for bruges ”uddannel-
ser”. Der var en generel opfattelse af, at indførelsen af prøver har haft en positiv effekt i 
forhold til AMUs status. 
 
Ida introducerer det andet tema om brugen af virtuel undervisning. Udvalget blev igen 
delt i to grupper, der drøftede spørgsmålene. 
 
Opsamlingen fra grupperne viste, at der ikke var så meget erfaringen med de virtuelle 
forløb, men det generelle indtryk var, at det, der var gennemført, havde fungeret fint. 
 
Det blev nævnt, at der ligger nogle problemer i forhold it-kompetencer, samt at der kan 
være et problem med deltagernes adgang til en pc. 
 
Virtuel undervisning kan frigøre tid, men på den anden side er mangler udbyttet af sam-
taler og relationer i undervisninger, pauser mv. Blended learning er nok en bedre løsning. 
 
Afslutningsvis blev det efterspurgt, at der opbygges uddannelser i forhold til akademi-
niveau eventuelt med inddragelse af akademi-moduler. 
 
Ida afsluttede punktet med at takke for de mange bidrag, og nævnte, at det er forventnin-
gen, at AMU gennemføres med fremmøde efter sommer. 
 

 
4. SOSU Hs økonomi 

Der var udsendt nogle hovedtal for SOSU Hs økonomi til orientering. 
 
John redegjorde kort for den økonomiske udvikling fra 2018 til 2020, hvor der var et 
overskud på 10 mio. kr. Bestyrelsen har fastsat en grænse for overskud og underskud. 
Direktionen skal så vidt muligt undgå underskud og der bør ikke genereres overskud. 
Midlerne skal anvendes til undervisning og andre indsatser i forhold til eleverne. 
 
Skolens økonomi er væsentligt forbedret siden 2018 på grund af et øget antal årselever. 
Skolen er i gang med at ansætte et ret stort antal nye undervisere. 
 
Der var en kort drøftelse af, om sammenlægning af hold skyldes manglende undervisere 
eller økonomi. Sammenlægning af hold er næsten altid begrundet i pædagogiske hen-
syn, når hold når en kritisk minimumsstørrelse. 
 
 

5. Røgfri skole 
Udvalget har tidligere haft røgfri skoletid på dagsordenen. Den endelige udgave af ram-
merne for røgfri skoletid var udsendt til orientering. 
 
Der var en meget positiv holdning i udvalget til indførelsen af røgfri skoletid.  
 
Udvalget drøftede sammenhængen mellem rammerne for røgfri skoletid og sanktio-
nerne i ordensreglementet. Herunder hvornår arbejdsgiveren bliver involveret. Eventuelt 
skal ordensreglementet udsendes til orientering til udvalgets næste møde. 
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6. Uddannelsesstatistik 

Der var ikke udsendt uddannelsesstatistik til mødet. Der er efterfølgende kommet tal, så 
den foreløbige uddannelsesstatistik for 1. kvartal udsendes sammen med referatet. 

 
 

7. Ansættelse af GF2 elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen 
Procedurepapiret for ansættelse af GF2 elever over 25 år på social- og sundhedsassi-
stentuddannelsen var udsendt til orientering. 
 
Udvalget konstaterede, at arbejdet med at få proceduren til at fungere var i fuld gang. 
 
 

8. Orientering om Workshop for det lokale uddannelsesudvalg den 31. maj 
Der var tilfredshed med workshoppen, og der er kommet deltagere til de to arbejdsgrup-
per, der skal udarbejde skabelonerne for materialer, der kan erstatte Skolevejled-
ning/PIXI-LUP samt Håndbog i Praktikuddannelsen. 
 
Der skrives ud om de arbejdsgrupper, der skal udarbejde skabeloner. Efterfølgende skal 
der nedsættes arbejdsgrupper, der udfylder skabelonerne i forhold til uddannelserne. 
 
 

9. Evaluering i det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2021 
Det er aftalt, at strukturen i og rammerne for det lokale uddannelsesudvalg skal evalue-
res i efteråret 2021. 

 
 

10. Status på SOSU H – herunder håndtering af covid-19 
Skolen er genåbnet med de kendte restriktioner. Der var ikke yderligere bemærkninger. 

 
 

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

 
 

12. Eventuelt 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 
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