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Til stede: Ulla Kappel 
Jonna Thuesen 
Winnie Bejder Jensen 
Søren Josefsen  
Anne Marie Jakobsen*  
Heidi Bjerre Mørch* 
Conny Karlskov* 
Mai-Britt Fuglsang 
Junker Toksvig 

Ruth Nykjær  
Marianne Brogaard Jensen*  
Arne Højvang Jensen 
Helle Saksager* 
Linette Finne 
Heidi Kristensen 
Tenna Danielsen* 
Heidi B. Thomsen 

Lisbeth Nørgaard 
Mogens Schlüter * 
Helle Holm 
Kim Madsen 
Anette Byriel  
Eva Gregersen 
Eva F. Hansen  
Damian Eis  
Natasja Birkebæk 
Meinertz Nielsen* i 
stedet deltog Gu-
stav Bukh Sonnesen 

 

Tinna  
Frandsen 
Mette  
Henningsen 
Gitte Kloster 

     
Afbud fra: Markeret med * 

 
   

DAGSORDEN – Fællesmøde SOSU/PA 
Tid Referat 

1. Status på skolens strategi V/Lisbeth 
Herunder orientering om røgfri skole 
V/Jolanda og Katharina 

5 25 6 Bilag vedhæftet referatet. 

7 Lisbeth redegjorde for de 4 spor i strategi 
2025 – og især spor 4: Åben skole – sund og 
grøn med fokus på RØGFRI skoletid. 

8 Jolanda og Katharina orienterede om, at 
skolen inviterer til et bredt samarbejde på 
tværs, hvor både eksterne aktører, naboer, 
erfa fra andre SOSU skoler og ansættende 
myndigheder høres og tages med på råd ift. 
en røgfri skole pr. 1/8-20.  

9 Der lægges vægt på, at arbejdstiden er røgfri, 
men det er op til den enkelte elev, om de øn-
sker at stoppe med at ryge. 

10 Røgfri skoletid vil blive indskrevet i skolens 
ordensregler. 

11 Der vil blive iværksat kursus for medarbejde-
re ift. til at få redskaber til at komme i dialog 
med eleverne. 

12 16/3-20 kl. 12-13 vil der være et foredrag 
med Peter Falktoft, hvor alle er velkomne. 

13 Der vil også komme løbende pop up events 
ligesom der påtænkes at gøre noget ved pau-
seområderne (launch miljø). 

14 Ifm. røgfri skole pr. 1/8-20, vil der være en 
officiel event på skolen. 

http://www.sosuesbjerg.dk/
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Efter oplægget var der en generel drøftelse af 
bl.a. sanktioner, hvis reglerne ikke overhol-
des. 
Ansættende myndigheder vil gerne være med 
i arbejdet med at beskrive retningslinjer ifm. 
sanktioner over for eleverne, så de matcher 
sanktionerne i kommunerne. 

15 Jolanda og Katharina kontaktes gerne, hvis 
der er konkrete ideer og tiltag ifm. røgfri sko-
le: jfm@sosuesbjerg.dk / 
kam@sosuesbjerg.dk  

2. Kvaliteten af skolens uddannelser og kurser 
V/Anette, Helle og Kim 
ETU 
Vis Kvalitet 
Evalueringer (skoleperioder/undervisning) 

25 Anette redegjorde for ETU’en (ElevTilfreds-
hedsUndersøgelse), hvor skolen ligger flot på 
4,1 på en 5-trinsskala. 

Skolen har endvidere entreret med ENNOVA 
om en tillægsramme med spørgsmål omkring 

 Digitalisering 

 IT 

 Feedback 

 EUX 

Her ligger skolen også meget flot med 85 
point på en skala op til 100 point. 

FOA spurgte til svarprocenten og den ligger 
på 99%. 

Det pædagogiske udvalg har haft skoleperio-
deevalueringerne til gennemsyn og revideret 
spørgeskemaet og metoderne for behandling 
af elevernes svar. Elevernes vurdering indgår 
i kvalitetsudviklingen af skoleperioderne. 

Kim redegjorde for Vis Kvalitet (deltagereva-
luering på kursusområdet) – hvor alle kur-
susdeltagere udfylder et elektronisk evalue-
ringsskema.  

Disse svar evalueres på teammøder 2 gange 
årligt, på bestyrelsesmøder og i LUU. 

SOSU Esbjerg ligger på en delt 4. plads med 
8,8 i gennemsnit.  

Generelt er der meget positive tilbagemel-
dinger på de individuelle kommentarer. 

 

http://www.sosuesbjerg.dk/
mailto:jfm@sosuesbjerg.dk
mailto:kam@sosuesbjerg.dk
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Skolens resultater kan ses på: 

https://viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureFrontPage 

3. Orientering om og drøftelse af PLF projektet, 
herunder LUU`s rolle i formidlingsdelen 
V/Helle og Anette 

10 16 Bilag vedhæftet referatet. 

Helle orienterede om projektet Professionel-
les læringsfællesskaber (PLF), som bygger på 
5 søjler og 5 didaktiske temaer, hvor der er 
fokus på elevernes læring (se bilaget). 

I projektperioden har ca. 30 lærer været i 
gang med et kompetenceudviklingsforløb – et 
modul fra det erhvervspædagogiske diplom 
svarende til 10 ects point.  

Koordinatorer og uddannelseschefer har 
ligeledes være i gang og afsluttet er efterud-
dannelsesforløb. 

EPUC har været konsulent i projektet. 

Projektet er inddelt i 3 faser og vi er nu 
fremme ved den 3. fase: Evaluering og im-
plementering. 

I projektperioden har skolen modtaget en 
henvendelse fra EVA, som var optaget af Pro-
fessionelle Læringsfællesskaber, og skulle i 
gang med at udvikle et videns-notat og pro-
ducere en video. Dette blev skolen en del af, 
og der blev i processen optaget en video på 
SOSU Esbjerg, som viser hvordan skolen ar-
bejde i Professionelle Læringsfællesskaber, 
udvikler helhedsorienteret og praksisnær 
undervisning. 

Videoen blev fremvist på mødet. 

Når projektet afsluttes, er vi forpligtet på at 
vidensdele. 

Drøftelse i LUU hvad og hvordan vi gør det 
bedst. 

LUU foreslog, at en kort beskrivelse af projek-
tet synliggøres på skolens hjemmeside, sam-
men med andet relevant materiale/videns-
notat og videoen. De sociale medier tænkes 
ind i vidensdelingen. LUU vil derfra under-
støtte vidensdeling. 

4. Status på arbejdet med dannelse V/Helle og 
Anette 

5 SOSU Esbjerg har siden 2019 arbejdet med 

http://www.sosuesbjerg.dk/
https://viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureFrontPage
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dannelse på skolen – og det har været drøftet 
på LUU, i bestyrelsen, på pædagogiske møder 
og i Elevrådet. 

På pædagogisk møde den 18/3-20 kommer 
forsker Thomas Albrechtsen og fortæller om 
at arbejde med dannelse. 

Skolen har ansøgt om at deltage i et udvik-
lingsprojekt: Styrke arbejdet med dannelse i 
uddannelserne. Der er en udviklingsfase og 
en afprøvningsfase – vi har søgt om at deltage 
i udviklingsfasen. 

    

DAGSORDEN – Fællesmøde SOSU/PA 
KURSUS/AMU  Referat 

5. Status på indførelse af test på AMU 
V/Kim 

5 15 Bilag vedhæftet referatet  

16 Intro til prøve – status for indførelse af prøve. 

17 Fra den 1. januar 2020 afvikles prøver på alle 
AMU uddannelser. Prøven er bestået / ikke 
bestået. Prøven afholdes med intern undervi-
ser, der er ingen censor tilknyttet prøveaf-
holdelse på AMU.  

18 Udlevering af AMU-Uddannelsesbevis 
fordrer, at deltageren har bestået prøven. 

19 Prøvens varighed er tidsfastsat af Ministeriet. 

20   

21 Har deltageren brug for hjælpemidler til 
prøveafholdelse, kan det være svært for un-
derviseren at nå at gøre klar til dette, hvis de 
først oplyses om dette, når kurset er påbe-
gyndt. Hjælpemidler benyttes af SPS elever, 
og de har muligvis selv en PC med hjælpe-
programmer, som de kan medbringe. 

22 Skolen opfordrede LUU til at sørge for, at 
arbejdsgiver tager snakken med medarbejde-
re, der har behov for hjælpemidler inden 
kursusstart. 

23 I velkomstbrevet fra skolen til deltageren før 
kursusstart, er noteret, at deltageren bedes 
henvende sig inden kursusstart, såfremt del-
tageren har brug for hjælpemidler. 

http://www.sosuesbjerg.dk/
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24  

6. Præsentation af digital VEU V/Kim 
Drøftelse af indsatsområder  

10 Digital efteruddannelsesforløb er en udløber 
fra Trepartsaftalen. I digital efteruddannelse 
indgår en eller anden grad af fjernundervis-
ning. 

SOSU Esbjerg har på vegne af landets SOSU 
skoler indgivet ansøgning til Ministeriet om 
udvikling af fjernundervisningsforløb på 
AMU. 

Der skal i alt udvikles fire til fem digitale ud-
dannelsesforløb på AMU. Når modellen er 
fundet, skal den udbredes til resten af landets 
SOSU skoler. Ministeriet har givet tilskud til 
udvikling af konkrete forløb,  

LUU godkender at SOSU Esbjerg udvikler to 
undervisnings forløb inden for palliation, 
”Sygepleje i den grundlæggende palliative 
indsats” og ”Avanceret sygepleje – palliativ 
indsats” 

Skolen har et samarbejde med Varde Kom-
mune om palliation. Når skolen har udviklet 
det digitale forløb, er der en virksomhed, der 
vil afprøve det digitale forløb. 

SOSU SYD har fokus på demensområdet. 

Et AMU forløb på fem dage, kan eksempelvis 
afholdes som digitalt forløb ved at der er to – 
tre dages fjernundervisning, og to – tre dages 
tilstedeværelses undervisning. 

 

Ved udgangen af 2021 vil der være et udvalg 
af digitale AMU efteruddannelsesforløb. 

 

7. Nyt praktikvejlederforløb V/Kim 
5 En opfordring til LUU:  

Hvis skolen skal starte basisforløb på 11 dage 
for praktikvejledere op før sommerferien, har 
skolen brug for, at der stilles med de antal 
deltagere, der har henvendt sig til skolen med 
en forespørgsel. 

Det oprindeligt planlagte forløb er følgende 
periode: 

http://www.sosuesbjerg.dk/
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28/09-01/10 
21/10-23/10 
16/11-17/11 
30/11-01/12 
 
Der skal deltage minimum 10 medarbejdere. 

 

8. Nye akademiuddannelser V/Kim 
5 Tre SOSU skoler i området er gået sammen 

om et fælles udbud på akademimodulet. Mo-
dulerne udbydes efter sommerferien inden 
for: socialpædagogik, psykiatri, demens samt 
kommunikation og pædagogik 

Akademimodulerne afvikles formentligt i 
trekantsområdet 

Akademimodulerne er en overbygning på 
social- og sundhedsassistentuddannelsen 
eller PA uddannelsen. Niveauet er på Kompe-
tenceniveau 5. 

Udbuddet ligger klar fra efter sommerferien. 

Eventuelt 
 Forforløb til GF2 eller GF+  

”Bliv klar til SOSU” startede den 6. januar 
2020.  Holdet er bestående af 28 deltagere 
med østeuropæisk baggrund, som pr. 1. janu-
ar 2020 blev ansat i Varde Kommune. 
 
 
Deltagerne på holdet er igennem de seneste 
måneder blevet fulgt af et TV hold fra TV Syd. 
Vi har netop fået tilsendt den forventede 
sendeplan. 
 
Husk at se TV-Syd kl. 19.30 i den kommende 
periode. 

Fredag 6.3. (i praktik på Plejecentret Lyng-
parken + 1. skoledag SOSU-skolen) 

Fredag 3.4. (i praktik på Blaabjerg Pleje- og 
Aktivitetscenter i Nr. Nebel + hjemme hos) 

Fredag 10.4. (undervisning på SOSU-skolen – 
simulation)  

http://www.sosuesbjerg.dk/
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Fredag 17.4. (undervisning på SOSU-skolen – 
dansk + praktik Plejecentret Poghøj, Oksbøl) 

Fredag 15.5. (praktik hjemmepleje Ældreom-
råde Syd + reception på rådhuset) 

Note: Alle programmer sendes i slutningen af 
19.30 udsendelsen på TV SYD. Datoerne 6.3. 
og 10.4 ligger helt fast. Resten kan rykkes 
lidt. 

DAGSORDEN – LUU SOSU Kl. 14.30 til 16.00  
 

 Referat 

1. Sammen om uddannelsesevaluering V/Stine 
Christoffersen 
Præsentation af evalueringsmaterialet 

45 Bilag vedhæftet referatet. 

Stine Christoffersen fra Region Syddanmark 
redegjorde for evalueringen af projektet 
”Sammen om uddannelsesevaluering”. 

Eleverne modtager i slutningen af hver prak-
tikperiode spørgeskema med 23 spørgsmål 
vedr. bla. læringsmiljø, praktikvejledning og 
den studerende/eleven. 

Der er en forholdsvis kort spørgeramme og 
det giver en stor besvarelsesprocent (SOSU 
Esbjerg ligger på 56,8%). 

Ansættende myndighed er glade for systemet 
og bl.a. Varde evaluerer på de enkelte prak-
tiksteder og tjekker tendenser. 

Der var en god dialog bordet rundt med en 
fælles drøftelse af mulighederne for at dykke 
ned i de enkelte temaer. 

2. Drøftelse af stillingtagen til fremtidigt arbejde 
om resultaterne om uddannelsesevaluerin-
gerne V/Helle 

15 Der var generel enighed om, at evaluering af 
praktikperioderne er en god idé. 

Evaluering ”Sammen om uddannelse” er med 
fokus på praktikken. Kommuner og regionen 
er ansvarlig for denne evaluering. 

Evaluering ”ETU” og ”skoleperiodeevalue-
ring” er med fokus på elevernes læring, triv-
sel og udbytte af læring. SOSU-Esbjerg er 
ansvarlig for disse evalueringer. 

Alle er enig om at evalueringerne sættes på 
LUU dagsorden, og der tages fælles initiativer 
til tiltag, hvis der er behov for det. 

Det blev besluttet, at Årshjulet i LUU tilrettes 

http://www.sosuesbjerg.dk/
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således, at det første møde i LUU (Fællesmø-
det) indeholder også evaluering af ”Sammen 
om uddannelsesevaluering”. 

3. Informationsindsamlingen vedr. optag-
/frafaldstal V/Mette Trige 

20 Mette Trige redegjorde for elevtilgang og 
frafald i 2019 på SOSU Esbjerg. Udgangs-
punktet for tallene er skolens egne opgørel-
ser: 

 GF1 ansøgertallet er faldet 

 GF2 SOSU: stigning i antal påbegynd-
te 

 ITF: stigning i antal påbegyndte 
(skyldes til dels at skolen tilrettelæg-
ger flere korte forløb for at gøre ele-
verne parate til hovedforløb) 

 SSH: stigning i frafald  
Skolen vil gerne være med til at gøre 
uddannelsen mere attraktiv og vil i 
den forbindelse bl.a. søge projektmid-
ler ved Syddanmarks Uddannelsesfo-
rum. Hvis projektansøgning imøde-
kommes, vil vi afprøve tiltagene på 
SSH-november optaget. Koordine-
ringsgruppen er kort blevet oriente-
ret og er positive. LUU bakker op om 
tiltaget 

 SSA: stigning i frafald 
Tendensen er dog, når man kigger på 
2018 optagene, at frafaldet er falden-
de 

Andel af frafald i praktikperioden på Hoved-
forløbene: 

 SSH: 77,3 % 

 SSA: 70,7% 

Der var en drøftelse rundt om bordet om-
kring frafaldet på uddannelserne, sårbare 
unge, som søger ind og det kvalitetsløft ud-
dannelserne har været igennem efter refor-
men. 

Informationsindsamlingen 2019 ligger i sin 
helhed på skolens hjemmeside:  

http://www.sosuesbjerg.dk/
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https://www.sosuesbjerg.dk/media/3316/informationsindsamling-2019-20200227.pdf  

4. Orientering fra skolen 
Temadagen: Sygeplejeprocessen 
Orientering om studiestøttefunktion 

10 Den 30/1-20 afholdte skolen en temadag 
med praktikken omkring sygeplejeprocessen 
med 150 gæster. Der var meget positive til-
bagemeldinger med ønsket om at fortsætte 
det gode samarbejde. 

Skolen har i 2020/21 fokus på studiestøtte-
funktionen og har ansat yderligere 2 studie-
støttegivere. 
Der vil blive etableret et samarbejde med 
praktikken og studiestøttegiverne. 

http://www.sosuesbjerg.dk/
https://www.sosuesbjerg.dk/media/3316/informationsindsamling-2019-20200227.pdf

