Referat fra LUU møde tirsdag den 25.05.2021, kl. 09.00 – 12.00.
Mødet foregik via Zoom
Tilstede: Anette Due Hartmann, Charlotte Reimert Munch, Ditte Fisker, Ditte
Bornebusch, Christina Graungaard, Bodil Jørgensen, Lise Rasmussen, Henrik Hansen,
Jannie Hallø, Ulla Mikkelsen, Lene Munk-Pedersen, Kirsten Velschow, Marianne Jakobsen,
Helle Kjøller, Tine Krogh, Hanne Stilling-Meilgaard, Sabrina Pansa, Anne Yde Hansen,
Steen Frederiksen
Afbud: Birthe Kristensen, Mette Johansen, Jane Køhler Hansen, Annette Mølgaard, Lena
Havsteen, Jørgen Lücking Houmøller, Jannie Hallø
0.

Godkendelse af referat fra møderne den 02.03.21 og den 07.04.21.

Rettelse til referatet fra den 02.03.21 punkt 14.
Det er Region Sjælland og ikke FOA Sydsjælland, der har rettet henvendelse til SOSUskolerne vedr. rekruttering af SSA elever til studiejob på vaccinations- og testcentrene.
Herefter blev begge referater godkendt.
1. Godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt.
2.

Punkter til orientering
 Orientering om besvarelse til FEVU spørgeramme.
Skolen har sendt besvarelsen ind til FEVU med de input, der er kommet fra LUU.
 Orientering om dialogmøde med FEVU formandskab og LUU formandskab. V/Ulla
Mikkelsen
Bodil Jørgensen og Ulla Mikkelsen deltager i dialogmødet med FEVU den 11.06.2021.
Så snart der kommer en dagsorden, sendes den ud til LUU.
3.

Gensidig orientering og evt. drøftelse af rekruttering, fastholdelse og
frafald – hvad kan vi berige hinanden med? (Fast punkt)
Status på optagelsestal for grundforløb og hovedforløb på SOSU Nykøbing Falster.

Der er et dyk i det samlede optag af elever, hvilket er bekymrende, da vi ved, der er
brug for flere hænder derude. Skolens måltal til GF og HF ligger under det forventede.
Men både sidste år og i år har været påvirket af coronasituationen ligesom
kommunernes fødekæde har været påvirket, da Jobcentrene ikke har sendt ledige ud i
virksomhedspraktik. Vi har taget flere initiativer for at rekruttere elever.
I forhold til Nakskov skulle holdet ”Klar til SOSU” været startet inden sommerferien, men
det har ikke været muligt for Jobcenter Lolland at tilbyde plads på holdet pga. corona.
Vi satser på at GF2 starter op medio august 2021.
Derudover har skolen nogle gode dialoger med Lolland og Vordingborg kommuner vedr.
etablering af forløb for herboende østeuropæere – primært målrettet mod SSAuddannelsen og som forhåbentligt kan give en ekstra rekruttering til efteråret.
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Skolen fik ny strategi ved årsskiftet med følgende 4 sigtelinjer: Elevernes læring i
centrum, engagerende, praksisnær undervisning, elevtrivsel gennem fællesskaber og
samarbejde om uddannelse for alle. Skolen er i gang med at omsætte dem til konkrete
tiltag og går efter en målrettet indsats via nogle initiativer, som kan øge gennemførsel
og trivsel, skolen forventer at kunne fortælle mere om det på mødet i LUU den 17/8.
4.

Opfølgning på trepartsaftalen.

Der er ros fra formanden til de 3 kommuner for det flotte oplægspapir, som de har lavet
forud for mødet.
Bodil gennemgik oplægget og de tanker, som kommunerne har om proceduren.
Det kommunerne har kigget på er dels deadline for at søge hos hjemkommunen og krav
til hvad kandidaten skal medsende i sin ansøgning. Derudover har de talt om at bruge
samme rekrutteringssystem, hvor særlige ansøgere, som fx 25+ årige som har været til
afklaring på SOSU skolen, kan søge igennem. Der bliver spurgt til om SOSU skolen evt.
kan udlevere et link til rekrutteringssystemet til ansøgeren. Svar: Skolen vil gerne
udlevere link til ansøgeren.
Kommunerne er bekymret for den deadline, der er for at søge samt deadline for at søge
SU. Skolen oplyser, at man skal søge SU 2-3 uger før studiestart. SU er forudbetalt og
hold der starter den 20/8 vil få dobbelt SU den 1/9.
Bodil Jørgensen efterlyser et notat som Danske SOSU skoler har udsendt for at
understøtte skolernes arbejde med hele proceduren vedr. ansættelse af 25+ årige.
Notatet er vedlagt referatet.
Bodil har kontaktet Ulla Dyremose fra KL vedr. hvem der har ansvar for
realkompetenceskemaaet. Svaret var, at det er noget Danske SOSU skoler komme med
en udmelding på.
Eleverne bliver realkompetencevurderet gennem lovgivningen for åben uddannelse. Det
betyder, at arbejdsgiver skal lave en fælles samtykkeerklæring ift. når der skal
udveksles oplysninger mellem kommunerne.
Skolens opgave er at lave RKV, afholde samtaler, test/screening og optagelsesbrev. Så
er det op til eleven, om de vil søge i en kommune. Bodil gør opmærksom på, at det er
arbejdsgiver i bopælskommunen, som har ansvar for at orientere eleven og skolen om,
at eleven tilbydes ansættelse i en anden kommune end den søgte, hvis dette er aktuelt.
Konklusion:
Der er ikke behov for at LUU mødes igen om proceduren. Kommunerne arbejder videre
med proceduren, hvorefter skolen vil finjustere den.
Skolen indkalder arbejdsgiverne til møde, hvor man kan få det sidste på plads.
Det aftales at drøfte erfaringer med proceduren på næste LUU møde den 17/8 og
evaluering af proceduren tages op på mødet den 16/11.
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5.

Nyt fra kursus. V/Hanne Stilling-Meilgaard

Skolen er stadig i gang med opsamling på kurser, som ikke kunne gennemføres under
nedlukningen. De bliver afholdt så snart det er muligt og giver mening.
Der er kommet ønsker ind om nye forløb, som skolen vil kigge på. Vi kører stadig
samme mønstre med hensyn til kurser, som er rekvireret kursusforløb og dermed meget
målrettet forløb. Skolen er glad for samarbejdet med kommuner og regionen.
Skolen kører et hold med akademiuddannelse for Guldborgsund Kommune, men forsøger
at starte et åbent hold op efter sommerferien den 12/8, hvor undervisningen vil foregå
om aftenen og i høj grad som virtuel undervisning. Brochure sendes med ud med
referatet i håb om, at kommuner og regionen vil hjælpe med at brede det ud i jeres
organisationer.
6.

Status på AMU-pakker, til drøftelse (pkt. fra sidste møde)

AMU-pakker er lavet som en del af trepartsaftalen og pakken giver mulighed for
afkortning på hovedforløbet. Skolen har ikke udbudt pakken endnu, da den er i tvivl om,
hvor stort behovet er. Kurserne er uden deltagerbetaling og der kan søges VEU.
Udfordringen er, at når de skal starte op på SSA-uddannelsen, vil det være på et andet
tidspunkt i forhold til meriteleverne, men skolen er klar til at gennemfører kurserne, hvis
der er deltager til det.
Alle er meget velkommen til at kontakte Hanne Stilling-Meilgaard for yderligere
information.
7.

Hvilke tilbud på social- og voksenspecialområdet kan bruges som
praktiksted for SSA-elever? (pkt. fra sidste møde) V/Lise Rasmussen

Lolland Kommune er presset på antal af SSA-elever, der skal i psykiatri-praktik og Lise
Rasmussen spørger i den forbindelse om det er noget nyt, at Bo og Naboskab Sydlolland
og Kofoedsminde har SSA-elever i psykiatripraktik?
Charlotte Munch oplyser, at Kofoedsminde har 1-2 elever af gangen, men kender ikke
grundlaget for beslutningen. Annette Due Hartman kan supplere med, at det er en
ledelsesmæssig beslutning på socialområdet, som har vurderet at det godt kan være en
psykiatripraktik og kan i øvrigt oplyse at Marjatta også er i gang med at etablere
praktikpladser til SSA-elever.
Lise Rasmussen spørger til, om det vil være muligt, at det er kommunen, der vurdere
om det er en psykiatri praktik og ikke SOSU skolen, så kunne man tilrettelægge
elevernes praktik meget bedre. Svar: For skolen står praktikmålene øverst og det må
være dem, man skal kigge på, når man kigger på et ny praktiksted – eleverne skal have
en rimelig chance for at kunne opnå sine praktikmål på det pågældende sted.
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Konklusion:
Lise Rasmussen og Hanne Stilling-Meilgaard nærlæser bekendtgørelsen for at sikre sig,
at vi lever op til kravene for en god psykiatri praktikplads. Punktet sættes på til næste
møde den 17/8.
8. Orientering om godkendte afkortninger. (Fast punkt)
Der har ikke været nogen afkortninger.
9. Nyhedsbrev fra FEVU
Der er kommet et nyhedsbrev den 15/3. som omhandler ny uddannelsesordning og AMU
pakker.
10. Punkter til næste møde
 Drøftelse af erfaringer med proceduren af optag af 25+ årige. Evaluering af
proceduren sættes på til mødet den 16/11.
 Opfølgning på de ekstra midler som skolen har fået i taxametertilskud
 Opfølgning på psykiatri praktikpladser
 Kort status på udmøntning af trepartsaftalen.
Hanne Stilling-Meilgaard er i dialog Zealand, hvor vi låner deres godkendelse til at køre
akademiuddannelsen. Planen er at Anders Kold, skal deltage i et LUU møde for at leve
op til den del af kvalitetssikringen, hvor Zealand skal sikre sig, at skolen arbejder med
akademiuddannelsen på en tilfredsstillende måde.
Formanden håber at LUU kan mødes fysisk på skolen næste gang og samtidig få en
rundvisning på skolen.
11. Eventuelt
Intet.

