Dagsorden til LUU møde tirsdag den 02.03.2021, kl. 09.00 – 12.00.
Mødet foregår via Zoom
Tilstede: Anette Due Hartmann, Ditte Fisker, Birthe Kristensen, Bodil Jørgensen, Henrik
Hansen, Annette Mølgaard, Lena Havsteen, Jørgen Lücking Houmøller, Kirsten Velschow,
Marianne Jakobsen, Tine Krogh, Hanne Stilling-Meilgaard, Sabrina Pansa, Anne Yde
Hansen, Steen Frederiksen og Anna Nyborg Mortensen som deltog under punkt 3,4 og 5
Afbud: Charlotte Reimert Munch, Jane Køhler Hansen, Mette Johansen, Lise Rasmussen,
Jannie Hallø, Ulla Mikkelsen, Lene Munk-Pedersen, Helle Kjøller
Referent: Kirsten Lauritsen
Der blev budt velkommen nyt medlem Kirsten Velschow (faglig sekretær FOA Lolland) og
ny tilforordnet Tine Krog (leder af uddannelsesservice på SOSU Nykøbing Falster)
0.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.
1.

Godkendelse af dagsorden for mødet

Punkt 3, 4 og 5 rykkes op efter punkt 1.
2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2020, til orientering og drøftelse
SOSU Nykøbing Falster gennemfører i lighed med andre erhvervsskoler én årlig
virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU). Resultaterne af undersøgelsen
forelægger nu. Hovedtrækkene i undersøgelsen bliver kortfattet præsenteret på
udvalgets møde, hvorefter der ønskes en drøftelse af hvilke tendenser LUU ser i
undersøgelsen. V/Anna Nyborg Mortensen og Steen Frederiksen
Samlet set er resultaterne fra VTU’en meget positive. Vi lægger på det højeste niveau
blandt erhvervsskolerne i landet. Det skal dog tages i betragtning at der er relativt få
respondenter, der har svaret på undersøgelsen (18 ud af 41 har svaret).
Se endvidere vedlagte slides.
3. Elevtilfredshedsundersøgelse 2020, til orientering og drøftelse
SOSU Nykøbing Falster gennemfører i lighed med andre erhvervsskoler én årlig
virksomhedstilfredshedsundersøgelse (ETU). Resultaterne af undersøgelsen
forelægger nu. Hovedtrækkene i undersøgelsen bliver kortfattet præsenteret på
udvalgets møde, hvorefter der ønskes en drøftelse af hvilke tendenser LUU ser i
undersøgelsen. V/Anna Nyborg Mortensen og Steen Frederiksen
Resultaterne fra ETU-en viser en markant forbedring i forhold til 2019 og der har været
en høj svarprocent. Der er fremgang på alle hovedindikatorerne.
Undersøgelsen er gennemført på et tidspunkt i efteråret 2020, hvor eleverne var på
skolen.
Se endvidere vedlagte slides.
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4. Skolens selvevaluering V/Anna Nyborg Mortensen og Steen Frederiksen
SOSU Nykøbing Falster skal en gang årligt afholde en selvevaluering, hvor et indbudt
panel drøfter et-to temaer i relation til elevernes skolegang, som har særlig betydning
for elevernes trivsel, læring eller fastholdelse. Ifølge skolens kvalitetspolitik skal
medlemmerne af LUU medvirke til at identificere temaerne for den årlige selvevaluering.
Grundlaget for udvælgelsen af tema er skolens VTU og ETU samt en analyse af elevernes
frafald på skolens uddannelser og forløb. Forslag til udvalgte temaer samt det Fælles
pædagogiske didaktiske grundlag er vedlagt som bilag, mens data vedr. VTU og ETU
indgår i pkt. 3 og 4.
Anna Nyborg Mortensen gennemgik vedlagte slides med ledelsens forslag til temaer for
selvevalueringen i 2021.
Tema 1: Vi vil øge gennemførelsen på GF2 SU ved at styrke trivslen i elevsamarbejdet
og forbedre elevernes læringsmiljø.
Skolen kan se, at der en udfordring i forhold til øget gennemførelse, som er et af
erhvervsskolernes 4 klare mål. Skolen skal derfor forsøge at nedbringe frafaldet.
Ud fra resultaterne af ETU-en, ses det, at eleverne på GF2 SU er mindre tilfredse end
skolens øvrige elever – de har et større frafald og kan være udfordret på samarbejdet
med andre elever. Skolen har en antagelse om, at der skal arbejdes med faglig og social
elevtrivsel.
Opsamling fra drøftelsen vedr. tema 1:
 Er der gang i en negativ spiral eller har frafaldet et sammenhæng med corona?
Svar: Skolens frafaldstal ligner tallene fra de andre år. Men skolen kan gøre noget
ved elevernes oplevelse af læringsmiljøet. Skolen vil tage endnu mere ansvar for
at eleverne fungerer godt på skolen. Det ser ud til, at der er nogle udfordringer
omkring gruppearbejde.
 Elever der overflyttes til andre uddannelser, tæller ikke med i frafaldstallene.
 Der mangler nogle vigtige aktører i temaet fx UU-vejlederne, kommunerne,
jobcentrene/konsulenter.
 Lolland Kommune har ansat en mentor, der opsøger elever, der har frafald i deres
uddannelsesforløb. Derudover har kommunen tæt samarbejde med jobcentret og
gratis psykologhjælp til unge under 25 år.
 Elevernes læringsmiljø skal ses i en hel kontekst og ikke kun på skolen.
 Der er heldigvis også mange succeshistorier blandt eleverne. Det handler om, at
de er afklaret og hviler i sig selv.
Tema 2: Vi vil udvikle kvaliteten gennem vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag
(FPDG) og undervisningsevalueringer.
Skolen er i gang med at udfolde det fælles pædagogiske didaktiske grundlag, som
handler om, hvordan skolen laver god undervisning. Skolens undervisere har en god
fornemmelse af, hvad der sker på de enkelte hold, men skolen har pt ikke et system, der
samler denne information ind. Skolen ønsker at styrke datagrundlaget og skabe en
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stærkere tydelighed i hvad der er god undervisning. Derfor er skolen i færd med at
udvikle og implementere nye koncepter for undervisningsevaluering.
Konklusion:
Der er tilslutning fra LUU til, at vælge de to temaer som temaer for selvevaluering 2020.
Selvevalueringen finder sted 1 gang årligt og skolen laver en opfølgningsplan, som kan
præsenteres i LUU.
5.

Punkter til orientering

Orientering om coronasituationen: Skolens elever er fortsat hjemsendt og modtager
fjernundervisning. Skolen er dog ikke lukket og skolens medarbejdere møder frem i det
omfang, det er nødvendigt for at de kan varetage deres opgaver. Der foregår således
fortsat udlevering af bøger til elever og IT-support mm. med henblik på at støtte
eleverne i deres uddannelser.
Skolen skal aflyse alle grundfagsprøver frem til sommerferien og overføre elevernes
afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. Med hensyn til grundforløbsprøver og
prøver i de uddannelsesspecifikke fag skal skolen vurdere, om det er mest
hensigtsmæssigt at gennemføre eller aflyse prøver. Denne afvejning sker løbende i
samarbejde med underviserne i de enkelte fag. Afsluttende prøver på SSA, SSH og PA
afvikles som udgangspunkt enten med fysisk fremmøde eller virtuelt.
Orientering om skolens bygninger: Trods vintervejret er det fortsat forventningen at
de nye tilbygninger til skolen (administration og undervisningslokaler) står klar i uge 42.
Skolen er derfor i gang med at finde gode måder at indrette de nye lokaler på.
Derudover har skolen i værksæt en gennemgang og opgradering af skolens IT-løsninger
med henblik på at skabe bedre muligheder for elevernes læring – både når de er i og
uden for undervisningslokalerne. Endelig udfører skolens pedeller et stort arbejde for at
sikre, at skolens lokaler fremstår indbydende, når eleverne kommer tilbage på skolen.
Orientering om GF2 Nakskov: Opstarten på for-forløb der skal lede deltagerne frem til
start på Grundforløb 2 (rettet mod SSA og SSH) i Nakskov til august 2021 er desværre
udskud pga. coronanedlukningen. Det er dog fortsat forventningen, at SOSU Nykøbing
Falster starter et grundforløb 2 til august 2021.
Orientering om GULD10: SOSU Nykøbing Falster og CELF fik i samarbejde til opgave
at udvikle og drive 10. klassecenteret i Guldborgsund Kommune. Målet er at etablere et
10.klassetilbud, der øger andelen af unge, der vælger en ungdomsuddannelse, meget
gerne en erhvervsrettet. Midlerne er bl.a. at gøre undervisningen orienteret mod
elevernes interesser og praktiske udfordringer som muligt. Læs evt. mere på
www.guld10.dk. Undervisningen foregår på CELF på Merkurs Plads, hvor der bliver lavet
en 10. klasse afdeling og der er netop ansat en skoleleder.
Prøver og eksaminer: Der er lavet en politisk aftale frem til sommerferien, som
betyder følgende:
Alle prøver i grundfagene er aflyst frem til og med 31. juli 2021 – uanset evt.
genåbning. De skemalagte prøvedage indgår som en del af undervisningen. Afsluttende
standpunktskarakter i faget skal ophøjes til prøveresultat. Elever, der ikke har bestået
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standpunkt kan tilbydes supplerende forløb, der danner grundlag for fornyet
bedømmelse.
Prøver i uddannelsesspecifikke fag herunder også prøver i farmakologi og
medicinhåndtering på SSA er ikke omfattet af aflysning og kan enten afvikles med
fysisk fremmøde såfremt gældende retningslinjer kan overholdes, de kan afvikles virtuelt
eller aflyses med ophøjelse af standpunkt.
Afsluttende prøver på SSA, SSH og PA afvikles som udgangspunkt enten med fysisk
fremmøde eller virtuelt.
Byggeri: Byggeriet er i fuld gang og det forventes at være indflytningsklar til efteråret.
Vi får 5 nye undervisningslokaler og en udvidelse af administrationslokalet. Derudover
står vi overfor en uventet renovering af taget på 1988-bygningen.
6.

Nyt fra kursus. V/Hanne Stilling-Meilgaard

Skolen har fået rundet kursusforløb af fra første nedlukning og er i gang med at
planlægge afløb fra den seneste nedlukning.
Skolen kan se en stigende tendens i, at vi modtager bestilte kurser, som arbejdsgiverne
retter henvendelse om. Der er også en tendens i at for-forløb fylder mere og lige om lidt
har vi for-forløb i alle 3 kommuner. Disse for-forløb er med til at rekruttere nogle
borgere, som ellers ikke ville gå direkte ind på GF2.
7.

Opfølgning på rammeplanen fra SSA (pkt. fra sidste møde). V/Hanne StillingMeilgaard og Anne Yde Hansen

Arbejdet i arbejdsgruppen er sat på pause, da vi gerne vil kende antallet af elever inden
skolen går i gang. Skolen afventer fortsat den nye dimensioneringsaftale, som forventes
at stige.
Skolen samarbejder med ZBC om en ny møderække og indkalder arbejdsgruppen, så
snart der er nogle datoer – formentligt sidst i maj måned.
Planen er at den nye rammeplan skal være på plads inden sommerferien.
Bodil gør opmærksom på, at den nye ferielov skal tænkes med ind i rammeplanen.
8. Hvilke tilbud på social- og voksenspecialområdet kan bruges som
praktiksted for SSA-elever? (pkt. fra sidste møde) V/Lise Rasmussen
Udsættes til næste møde.
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9. Gensidig orientering og evt. drøftelse af rekruttering og fastholdelse –
hvad kan vi berige hinanden med? (Fast punkt)
Status på optagelsestal for grundforløb og hovedforløb på SOSU Nykøbing Falster er
vedlagt som bilag.
Helt overordnet er skolen kommet godt i gang med 2021. Vores optagelsestal ligger over
måltal på grundforløb og SSH, men lidt under på SSA. Samlet set er skolen presset af
corona-situationen som skolen kan se i forhold til nogle af vores fødekæder, som fx
folkeskolerne og Jobcentrene.
Det foreslås, at der deles uddannelses-flyers ud ved testcentrene.
FOA oplyser, at de ikke har mange arbejdsløse tilbage, da de er blevet hentet ind til
testcentrene.
Lolland Kommune er udfordret i rekrutteringen af elever med fuld uddannelseskontrakt
og de har ingen praktikanter i virksomhedspraktik.
Anne Yde Hansen oplyser, at Vordingborg Kommune vil ansætte GF2 elever på de skæve
forløb, da de har haft udfordringer med at optage nok SSA elever til hovedforløbet.
I forhold til brobygning er det besluttet, at skolen frem til sommerferien ikke må have
elever fra folkeskolen inde på SOSU skolen, men skolen forsøger at komme ud til 8.
klasserne og skolen gør alt for at rekruttere elever til uddannelserne.
10. Opfølgning på uddelegering fra FEVU mht. til afkortning. (pkt. fra sidste
møde) V/Steen Frederiksen
Der har været forskellige meldinger og uklarheder om det er FEVU, der har uddelegeret
opgaven til LUU.
Skolen har bedt Danske SOSU skoler om at få det afklaret med FEVU – venter stadig på
en tilbagemelding.
Punktet sættes på dagsordenen igen, så snart der er en afklaring.
11. Orientering om godkendte afkortninger. (Fast punkt)
Ingen afkortninger.
12. Nyhedsbrev fra FEVU
Bodil gennemgik det seneste nyhedsbrev, som er fra november 2020.
13. Punkter til næste møde


Opfølgning på selvevalueringen.
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Afklaring på uddelegering fra FEVU mht. til afkortning. Punktet sættes kun på,
hvis der er kommet en afklaring.



Status på AMU pakker, drøftelse



Opfølgning på frafaldstal for de sidste 3 år, hvor bekymret skal vi være?

14. Eventuelt
Der bliver spurgt til, om skolen er bekendt med at FOA Sydsjælland har kontaktet flere
SOSU-skoler med henblik på rekruttering af SSA-elever til et studiejob på vaccinationsog testcentrene. SOSU Nykøbing F. har ikke hørt noget, men syntes at tilbuddet skal
komme fra arbejdsgiverne og ikke FOA.
Ajourført oversigt over medlemmerne i LUU er vedlagt.

