
 

1 

 

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) 

For SOSU 
 

Tid: 31. august 2021 kl. 12.30-15.00  

Sted: SOSU Esbjerg, mødelokale Balkonen 

Deltagere: Ruth Nykjær*, Ulla Kjærgaard Kappel, Jonna Thuesen, Winnie Bejder Jensen,  

Anne Marie Jakobsen, Dorte Juhl Folmer * (Tinna Hørlykke Christensen deltager i 

stedet for Dorte Juhl Folmer), Helle Saksager*, Marianne Brogaard Jensen*, Arne 

Højvang Jensen, Linette Finne*, Michelle Egegaard Ravn Nielsen*, Mogens Schlüter, 

Helle Holm, Anne-Mette Holm Sørensen, Kim Madsen 

 

Mødeleder: Ulla Kappel 

 

Afbud: Markeret med * 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOSU 

 
1. Nyt fra skolen v/HH og MS    

 

Ny organisering på skolen 

Mogens Schlüter informerede om, at der i løbet af efteråret vil blive implementere en ny 

organisering på skolen. Dette for at skolen  

• Fortsat er gearet til den vækst, der forventes 

• Kan bevare den høje kvalitet i undervisningen  

 

Skolen har de seneste år oplevet en stor vækst på SOSU-området, hvorfor der her indsæt-

tes et nyt ledelseslag – nemlig 2 uddannelsesledere, der skal referere til uddannelsesche-

fen for området (Helle Holm). Stillingerne er pt. i opslag både internt og eksternt. 

 

Chefniveauet kommer fremad til at bestå af skolens direktør (Lisbeth Nørgaard) og 4 chefer 

(Helle Holm, Anette Byriel, Kim Madsen og Claus Larsen). Til chefgruppen knyttes en ledel-

seskonsulent (Mogens Schlüter).  

 

Status på aktiviteter på skolen, lokalesituationen m.m. 

Helle Holm informerede om, at den høje aktivitet på skolen giver udfordringer i forhold til 

både lokaler og p-pladser. For at afhjælpe problemet er der sat pavilloner op på skolens 

grund (tilsammen 6 klasselokaler) og desuden har skolen i en tidsbegrænset periode lejet 

sig ind på VUC (5 klasselokaler). 

 

Skolen arbejder med pladsproblemerne på 2 niveauer: 

• Etablering af en ”midlertidig permanent løsning” for de kommende 2-3 år 

• En langsigtet løsning, hvor skolens udbygges til det fremtidige behov 
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Covid-19 status, herunder receptioner/FOA på skolen 

Der blev informeret om følgende:   

• Testtilbuddet på skolen er nedlagt 

• Restriktionerne ophæves mere og mere 

• Esbjerg Kommune og Region Syddanmark åbner et pop-up vaccinationscenter på sko-

len (2 mulige vaccinationsdage i sep.) 

• Vi kan nu holde receptioner igen med fysisk fremmøde og inviterede gæster 

• FOA begynder at komme på skolen igen hver anden tirsdag 

 

 

2. Status på udvalgte områder fra skolens strategi v/HH og MS 

Mogens Schlüter viste en planche over skolens iværksatte projektet under Strategi 2025. 

Særligt status på 2 projekter blev fremhævet: 

• Verdensmålsskole 

Skolen er blevet ”Verdensmålsskole” og der arbejdes nu i mange sammenhænge med 

de 17 verdensmål. 2 medarbejdere er blevet ”bæredygtighedsmedarbejdere”.  

• Velfærdsteknologi 

Der arbejdes på skolen med både borgerrettet velfærdsteknologi og læringsteknolo-

gier. En medarbejder er udpeget som koordinator på området. Og valgfaget ”Tekno-

logiforståelse” vil fremover blive tilbudt på GF2-SOSU.  

 

 

3. Ny LUP (lokal undervisningsplan) v/HH 

Helle Holm informerede om, at UVM har ønsket at ”forenkle beskrivelsessystemet”. Derfor 

er der udmeldt en ny ramme for LUP’erne, som fremadrettet udelukkende skal beskrive 

• Mål for undervisningen 

• Indholdet i undervisningen 

• Evaluering og bedømmelse 

 

Det nuværende ”Generelle afsnit” skal ikke indgå i de nye LUP’er, men oplysningerne her-

fra skal kunne findes på skolens hjemmeside. 

 

Arbejdet med de nye LUP’er er gået i gang på skolen. Pædagogisk Udvalg har drøftet opga-

ven og har iværksat en proces, hvor arbejdet ses i sammenhæng med skolens masterplaner 

for undervisningen. Der vil nu blive udviklet en fælles skabelon for LUP’erne, hvor ovenstå-

ende 3 ”dots” beskrives, og hvor der henvises til de masterplanerne. Skolen forventer at 

kunne lægge de nye LUP’er på skolens hjemmeside ultimo 2021. 

 

LUU tilkendegav, at det bliver en fordel at kunne tilgå masterplanerne via hjemmesiden. 

Det kan være med til at styrke læringen i praktikken. 

 

LUU aftalte følgende:  

• LUU bakker op om den fremlagte proces 

• LUU vil drøfte status på arbejdet på mødet den 18. nov. 2021 

• LUU vil fremadrettet forholde sig til skolens LUP’er 1 gang årligt 
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4. Virksomhedstilfredshedsmåling (VTU) v/MS 

Mogens Schlüter informerede om, at det er ved at være tid for den årlige, obligatoriske 

virksomhedstilfredshedsmåling. Undersøgelsen vil blive gennemført på samme måde som 

de seneste år.  

 

Der er ved at blive udarbejdet en procesplan for arbejdet, og skolen regner med at udsen-

de undersøgelsen/spørgeskemaet til ansættende myndigheder ultimo sep. 2021. 

 

LUU aftalte, at procesplanen udarbejdes sådan, at resultatet af VTU 2021 fremlægges og 

drøftes på LUU-mødet den 18. nov. 2021.  

 

 

5. SSH-projektet v/HH og JT      

Helle Holm informerede om, at SSH-projektets første projekthold er kommet godt i gang. 

På skolen undervises eleverne i 2 nyindrettede undervisningslokaler – kaldet ”Solhaven”.  

 

Projektholdets uddannelsesplan består af korte skole- og praktikperioder, og dermed flere 

skift (i alt 5 praktikperioder og 6 skoleperioder). Desuden arbejdes der med ”overgangsak-

tiviteter” mellem skole- og praktikperioderne – alt sammen for at fremme transfer. Påbyg-

ningsfaget ”Velfærdsteknologi” er indarbejdet i uddannelsesplanen.  

 

I projektet arbejdes med samlet 5 indsatser, og projektets styregruppe vil snarest tage fat 

på arbejdet med udvikling af læringsmiljøet og med kompetenceudviklingen.  

 

Jonna Thuesen informerede om, at Esbjerg Kommune lige inden sommerferien pga. mang-

lende ressourcer måtte sætte projektet på standby. Esbjerg Kommune vil i løbet af sep. 

måned afklare, hvor mange ressourcer, der kan afsættes til det videre projektarbejde. 

 

Esbjerg Kommune og skolen mødes den 27. sep. 2021, hvor det afklares, hvordan der skal 

arbejdes videre med projektets indsatser.  

 

 

6. Lærepladsaftalen for elever, der ønsker SSA-vejen v/JT 

Jonna Thuesen informerede om den nye ”5-årig lærepladsaftale …” (udsendt med dagsor-

denen). Jonnas oplæg er vedhæftet dette referat. 

 

Jonna lagde i sit oplæg vægt på følgende i lærepladsaftalen: 

• I 2021 og 2022 forpligter kommunerne sig til at optage samtlige kvalificerede elever 

• I vores region samarbejder kommunerne om opgaven  

• Dimensioneringen fastholdes i hele perioden (2022-2026) 

• Der er nye måltal for frafald 
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Særligt i forhold til SSA-uddannelsen er der desuden følgende ændringer: 

• Ny fleksibilitet i tilrettelæggelsen af uddannelsen 

o Ændring af psykiatripraktikken 

o Længden af praktikperioderne kan justeres 

 

FEVU følger forslagene til ændringer. Dvs. at udarbejdede forslag til justeringer i elevernes 

uddannelser skal indsendes til FEVU til behandling.   

 

 

7. Lærepladsaftalen og lokale muligheder for tilrettelæggelse v/JT og UK 

Med udgangspunkt i lærepladsaftalen og de nye muligheder i aftalens punkt 6, (om tilrette-

læggelse af praktikker i SSA), fremlagte Ulla Kappel overvejelser om: 

• Lokale forhold relateret til SSA-uddannelsens praktikker 

• Udfordringer og bekymringer 

• Hvorvidt LUU skal iværksætte et udviklingsarbejde – og i givet fald hvordan 

Ullas oplæg er vedhæftet dette referat. 

 

LUU drøftede dette og aftalte følgende: 

• Der skal igangsættes et lokalt arbejde om forslag til ændringer i SSA-praktikkerne 

• Til denne opgave nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentant(er) fra 

o Regionen (Ulla Kappel) 

o Kommunerne (Jonna Thuesen) 

o FOA 

o Skolen 

• FOA og skolen finder navn(e) på de(n), der skal indgå i arbejdsgruppen, senest den 8. 

sep. 2021, og sender besked til skolen. Skolen formidler navnene til Ulla Kappel. 

• Ulla Kappel indkalder gruppen til første møde. 

 

LUU aftalte desuden følgende proces for den nedsatte gruppes arbejde: 

1. Gruppen udarbejder et forslag til formål og mål for opgaven 

2. Forslaget til formål og mål sendes til LUU, som godkender dette pr. mail 

3. Gruppen udarbejder dernæst forslag til løsninger / modeller for SSA-praktikkerne 

4. Løsningsforslaget sendes til LUU, som behandler dette på mødet den 18. nov. 2021  

 

 

AMU 

 
8. Planlagte aktiviteter for efteråret v/KM 

Kim Madsen informerede om, at der er god efterspørgsel til skolens kurser. Aktiviteten i 

2021 forventes pt. at komme lidt over 2020-niveauet.  

 

De planlagte aktiviteter for efteråret 2021 fremgår af planche 1 i Kims oplæg, som er ved-

hæftet dette referat.  
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9. Orientering vedr. SOSU-online v/KM 

Kim Madsen informerede om, at SOSU-skolerne for knap 2 år siden gik sammen om at ud-

vikle ”fleksible undervisningsformer” i AMU – undervisning, hvor der indgår et element af 

fjernundervisning.  

 

Et resultat af arbejdet er den udviklede hjemmeside: www.SOSUonline.dk, hvor der tilby-

des fleksible AMU-kurser som 100% fjernundervisningsforløb. Se også planche 2 i Kims op-

læg, der er vedhæftet dette referat. 

 

 

10. Kort orientering om kommende og planlagte rekrutteringsforløb v/KM 

Kim Madsen informerede om, at skolens arbejde med rekruttering fremover deles i 

• Rekruttering af unge (Anette Byriels ansvarsområde) 

• Rekruttering af voksne (Kims ansvarsområde) 

 

På planche 3 i Kims oplæg, som er vedhæftet dette referat, fremgår de voksen-

rekrutteringsaktiviteter, der planlægges igangsat på skolen.  

 

LUU drøftede særligt de korte vikar-forløb. Praktikken har et ønske om at uddanne vikarer, 

men er samtidigt i det dilemma, at der ikke er personaleressourcer til at sende vikarer på 

kurser.  

 

LUU tilkendegav, at det er godt med et flow i rekrutteringsaktiviteterne – at tilbuddene til 

de forskellige grupper gentages og er genkendelige. 

 

 

11. Flere ufaglærte på SOSU-området v/KM 

Kim Madsen spurgte til den lokale situation med (mange) ufaglærte på SOSU-området. 

Desuden spurgte Kim til, hvordan vi fælles kan understøtte, at ufaglærte ansatte får lyst til 

at tage en SOSU-uddannelse.  

 

På planche 4 i Kims oplæg, som er vedhæftet dette referat, er oplistet forskellige mulighe-

der for de ufaglærte ansatte.  

 

LUU drøftede særligt EUV1-forløb, som er for personer med 2 års praksiserfaring. Der er – 

desværre – ikke EUV1-elever nok til et hold, hvorfor EUV1-elever fortsat må tilbydes indivi-

duelle forløb. 

 

LUU tilkendegav, at det ville være godt, hvis skolen udarbejdede et årshjul for, hvornår der 

iværksættes aktiviteter med det formål at løfte ufaglærte.  

 

LUU tilkendegav også, at det ville være hensigtsmæssigt at koble denne opkvalificering 

med oplæring af vikarer (rotationsforløb). Skolen vil arbejde videre med disse forslag.   

http://www.sosuonline.dk/

