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Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg – Vest 

Dato og tid: 9. september 2021 kl. 14.00 til 16.00 

Sted: Brøndby 
 
Tilstedeværende 
Helle Udsen, formand 
Lisbeth Nygaard, Albertslund Kommune 
Marie Fogh, Herlev Kommune 
Mette Plett, Høje-Taastrup Kommune 
Malene Balle Ricken, Region Hovedstaden 
Solveig Østergaard, Region Hovedstaden  
Susie Lentz, Region H psykiatrisk center, FOA  
Lars Ole Jacobsen, Herlev Gentofte hospital, FOA 
Olga Uspenskaya, Elev 
 
Fra SOSU H 
Jacob Bro 
Ida Scheel Christensen 
John Steffensen 
 
Afbud: 
Susanne Rasmussen, næstformand, Social psyk. Region H, FOA 
Vivi Lone Andersen, Herlev kommune, FOA 
Mette Pia Schilling, H.Taastrup Kom. plejecenter, FOA 
Heidi Kelm Jensen, Rødovre kommune, FOA 
Monica Knudsen, Elev 
 
 
Dagsordenspunkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 9. juni 2021 
 

3. Det lokale uddannelsesudvalg - evaluering 2021 
 

4. Ansættelse af GF2 elever over 25 år - evaluering 
  

5. Uddannelsesstrategi 
 

6. Fordeling af psykiatri – praktikpladser 
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7. Fordeling af eleverne på uddannelsessteder 
 

8. AMU 
 

Orienteringspunkter 
 

9. Uddannelsesstatistik 
 

10. Status på SOSU H  
 

11. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
 

12. Eventuelt 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 9. juni 2021 
Der var udsendt et udkast til referat. Der var ikke indkommet bemærkninger, og udvalget 
have ikke supplerende bemærkninger.  

 
 

3. Det lokale uddannelsesudvalg - evaluering 2021 
Ved oprettelsen af den nye struktur for det lokale uddannelsesudvalg i efteråret 2020 
blev det aftalt, at der skulle ske en evaluering efter et år. Der var udsendt et bilag, der 
lagde op til en drøftelse af LUUs funktion, samt forslag til forbedringer og mulige temaer. 
 
Udvalget drøftede udvalgets funktion og mulige temaer. Flere medlemmer fremhævede, 
at der er brug for, at møderne gennemføres i en mere dynamisk form, hvor der er plads 
til debat. Udvalget havde en antagelse om, at muligheden for fysisk fremmøde kan med-
virke til mere dynamiske møder, og at virtuelle møder virkede begrænsende. Eventuelt 
kan det det meldes ud til udvalget inden mødet, hvordan behandlingen af temaerne bli-
ver planlagt. Det blev ligeledes nævnt, at der kan være et problem i kadencen mellem 
møderne i det centrale udvalg og i de øvrige udvalg.  
 
Udvalget drøftede dernæst mulige relevante temaer. På de kommende møder kan det 
være relevant at drøfte blandt andet Lærepladsaftalen, Rambøll evalueringen af SOSU-
assistentuddannelsen.  
 
Udvalget indledte en drøftelse af plan og rammer for 2. praktik (psykiatri). Udvalget 
havde særligt fokus på, at det større antal elever sætter pres på antallet af praktikpladser 
i psykiatrien. Udvalget havde på den baggrund en drøftelse af, hvordan eleverne er forbe-
redt på praktik 2, hvis eleverne kommer i praktik på meget forskellige institutioner – fra 
psykiatriske behandlingssteder til bosteder og demensafdelinger. I relation til dette drøf-
tede udvalget, hvilke medarbejdergrupper eleverne fulgte i praktikken. 
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Udvalget konkluderede, at der er brug for at forsætte denne drøftelse. Det blev besluttet, 
at temaet på det næste møde bør være praktik 2, og hvordan eleverne bliver forberedt på 
praktik 2. 
 
 

4. Ansættelse af GF2 elever over 25 år - evaluering 
Det fremgår af Lærepladsaftalen, at LUU bliver inddraget i en evaluering af første runde 
af ansættelse af GF2 elever over 25 år på SOSU-assistentuddannelsen. Det var derfor fo-
reslået, at udvalget udvekslede de første erfaringer med proceduren. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne og fra skolen. 
Helle refererede kort om arbejdet i gruppen. Arbejdsgruppen har fokus på at få procedu-
ren og den tilhørende tidsplan til at fungere.  
 
Jacob oplyste, at der er omkring 140 elever, der er blevet ansat, og at der er 117 elever, 
der er optaget på skolen, og hvor der ikke er indgået en uddannelsesaftale. Jacob pe-
gede på, at det giver en situation, hvor der på samme hold er elever, der er ansat med 
løn, og elever der er på SU. 
 
Der er igangsat et opklaringsarbejde i forhold til de 117 elever, hvor der ikke er indgået 
en uddannelsesaftale, om hvilke årsager er der til, at det ikke er sket. Udvalget drøftede 
kort spørgsmålet, hvor der blev peget på, at for nogle elever, kan det bedre betale sig at 
være på SU, og der kan være elever, der bliver afvist af praktikken.  
 
Udvalget drøftede kort, at der bør ses på vilkårene for elever, der gennemføres GF2-on-
line. De udløser ikke AUB – og dermed er der et økonomisk problem i forhold til praktik-
ken mulighed for lønrefusion. Der bør ses nærmere på denne problematik. 
 
 

5. Uddannelsesstrategi 
Der var udsendt et bilag om kommunernes arbejde med uddannelsesstrategier for alle 
uddannelserne, hvor kommunerne medvirker i uddannelsen. Det er muligt, at uddannel-
sesstrategierne kommer til at påvirke arbejdet i LUU. Udvalget konkluderede, at det er for 
tidligt drøfte uddannelsesstrategierne. 

 
 

6. Fordeling af psykiatri – praktikpladser 
Der er brug for en mere ensartet og kendt proces for fordelingen af praktikpladser i prak-
tik 2. Der er kommuner, der har elever på flere adresser i søjlen – Brøndby-Herlev-Glad-
saxe. Der arbejdes derfor på en mere ensartet procedure. Skolen får en liste med praktik-
pladser i praktik 2, og eleverne kan ønske – med det er ikke et valg. 
 
Der vil komme en tydelig beskrivelse af, hvordan fordelingen af praktikpladserne vil fo-
regå. 
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Udvalget drøftede i den forbindelse nogle af de udfordringer, der opleves i forhold til ele-
ver, der direkte eller indirekte kan have haft forbindelse praktikpladser inden for psyki-
atrien. Udvalget drøftede ligeledes håndteringen af den type problemstillinger. 
 

 
7. Fordeling af eleverne på uddannelsessteder 

Udgangspunktet for punktet var ønsket om mere information om fordelingen af elever 
ved starten af uddannelserne og eventuelt skift i uddannelsessted sidst i uddannelsen. 
 
Jacob redegjorde for kriterierne for fordelingen af eleverne i forhold til Brøndby-Herlev-
Gladsaxe. Da nærhed til uddannelsen er en vigtig faktor for fastholdelse, fordeles ele-
verne ved uddannelsernes start ud fra nærhed til bopæl. I den sidste del af uddannelser-
nes samles eleverne på hold efter elevtyper for at få hold, der bedst muligt følger sam-
men forløb. Det kan betyde skift i uddannelsessted. 
 
 

8. AMU 
Udvalget havde på det seneste møde haft en temadrøftelse af AMU. Udvalget drøftede 
kort, om der var emner eller forslag, der burde drøftes i forlængelse af temadrøftelsen. 
 
Udvalget drøftede om, der var forslag til nye AMU-mål – eventuelt i forbindelse til det 
øgede fokus på anvendelsen af simulation i forhold til at forbedre kvaliteten i praktikken. 
Det er muligt, at der kan være behov for kompetencer med hensyn til facilitering ved bru-
gen af simulation. 

 
 

Orienteringspunkter 
 

9. Uddannelsesstatistik 
Der var udsendt en uddannelsesstatistik for 2. kvartal 2021. statistikken viste, at der for-
sat optaget flere elever. Optaget i 1. halvår 2021 ligger omkring 2 pct. højere end i 2020, 
hvor der var en stor tilvækst i antal optagen elever. 
 
Tallene for frafald viser, at det er på niveau med de foregående år. Der arbejdes på at få 
et mere præcist billede af årsagerne til frafaldet. 
 
Udvalget spurgte til, om det er muligt at udarbejde tidlige prognoser for det forventede 
antal elever til praktik 2 og 3 på grundlag af antallet elever, der begynder på hovedforlø-
bet, hvor der indregnes det forventede frafald frem til praktik 2 og praktik 3. 
 
 

10. Status på SOSU H  
Jacob orienterede om indførelsen af røgfri skoledag. Det er generelt set gået godt, og 
det er ledelsen, der indimellem går en runde for at tale med de elever, der eventuelt ryger 
i skolen nærområde. 
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Der er et stort antal elever på udbudsstederne – fx er der dage med 800 elever i Brøndby. 
Det store antal nye elever har betydet, at der er ansat flere undervisere. Der er ansat 22 
flere undervisere i Brøndby og Herlev. 
 
Jacob orienterede desuden om hjemtagningen af undervisningen i de gymnasiale fag på 
EUX samt planerne om udbud af HTX. 
 
 

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

12. Eventuelt 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 

 
 

JST, 13-09-2021 
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