Referat fra LUU møde tirsdag den 12.05.2020, kl. 09.00 – 12.00 – via
zoom
Tilstede: Anette Due Hartmann, Teresa Andersen, Ditte Fisker, Jane Køhler Hansen,
Birthe Kristensen, Christina Graungaard, Bodil Jørgensen, Lise Rasmussen, Henrik
Hansen, Lena Havsteen, Ulla Mikkelsen, Jørgen Lücking Houmøller, Tina Møller Matzen,
Hanne Stilling-Meilgaard, Anne Yde Hansen, Joan Høgstædt Larsen og Steen Frederiksen
Afbud: Charlotte Reimert Munch, Mette Johansen, Jannie Hallø, Annette Mølgaard, Lene
Munk-Pedersen, Tina Hansen, Marianne Jakobsen, Helle Kjøller og Sabrina Pansa
Referent: Kirsten Lauritsen
0.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.
1.

Godkendelse af dagsorden for mødet

Punkt 6 udsættes til næst møde, da vi har modtaget 2 forskellige tilbagemeldinger fra
henholdsvis PASS og Danske SOSU skoler vedr. uddelegering af kompetencer i forhold til
afkortning. SOSU Nykøbing vil bede Danske SOSU skoler om at få det afgjort med PASS,
evt. med hjælp fra ministeriet.
2.

Status i forbindelse med corona-nedlukning og genåbning i forhold til
uddannelserne på skolen og i praksis. V/Steen Frederiksen

Vi har fået lov til, at åbne for at flere elever kan komme tilbage på skolen igen fra den
18.05.20. Så vi er i fuld gang med at finde ud af hvordan og afventer de konkrete
retningslinjer for den yderligere genåbning. Når vi ved præcis hvordan, det kommer til at
foregå, får I besked.
Skolen har været lukket ned i 2 måneder og det er gået godt. Medarbejderne har
håndteret det flot og praktikken har vist stor fleksibilitet.
Vi har en forventning om, at frafaldet vil stige og er bekymret for overgangen fra
grundforløb til hovedforløb. De elever der i forvejen havde det svært, har også haft det
svært under nedlukningen og en del har haft udfordringer med naturfag. Vi regner med,
at der vil være en del opsamlingsarbejde, men håber vi kan nå at rette op på det i de
kommende uger.
3. Punkter til orientering.
3.1 Elevtilfredshedsundersøgelse 2019.
Elevtrivselsundersøgelsen har i år været delt op i 2 undersøgelser – en landsdækkene og
en med skolespecifikke spørgsmål.
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Fælles for dem begge er, at vi dykker generelt på elevtilfredsheden. Vi er allerede i gang
med forbedringer af de fysiske rammer, da vi har planer om at gå i gang med en
tilbygning til efteråret 2020. Dette giver flere undervisningslokaler og flere muligheder
for gruppearbejde.
Undersøgelserne viser også, at det påvirker eleverne negativt, når gruppearbejdet ikke
fungerer og her er skolen i gang med at et Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, som
bl.a. skal beskrive rammerne for gruppearbejde.
Rapporterne fra den landsdækkende undersøgelse er kommet meget sent, så det har
været svært at samle op, da nogle af eleverne ikke længere er på skolen.
3.2 AMU-udbudspolitik 2019 – som blev godkendt på bestyrelsesmødet den
26.03.20.
Udbudspolitikken er revideret og beskriver hvilke aktiviteter, vi arbejder med i forhold til
AMU og hvordan vil vi arbejde med dem. Vi ønsker et endnu tættere samarbejde med
aftagerne af kurserne og skolens udbud vil i langt overvejende grad være efter aftagers
ønsker og behov.
Derudover har skolen igangsat et øget samarbejde med SOSU skolerne på Sjælland,
hvor vi vil forsøge at koordinere skolernes kursusudbud, så kurserne udbydes på samme
tidspunkt. Dette giver os mulighed for at henvise kursisterne til en anden skole, hvis
kurset bliver aflyst.
Formanden giver udtryk for at det bliver interessant at følge den tættere kontakt med
aftagerne og samarbejdet med de øvrige skoler.
3.3 Kort orientering om den evaluering af SOSU uddannelserne, der snart går i
gang.
Skolen er med i en styregruppe, som skal igangsætte en evaluering af SOSU
uddannelserne. Der har været indhentet tilbud og det er besluttet, at Rambøll skal stå
for undersøgelsen.
Der er fokus på, at det er SSH og SSA som 2 selvstændige uddannelser, der skal
evalueres. Derudover med et særligt fokus på de ændringer, der har været på SSAuddannelsen, elevtyper samt praktikken og skolens roller.
4.

Nyt fra kursus. V/Hanne Stilling-Meilgaard

Lige nu er der meget stille på kursusområdet – kursusforløb er udsat og ombooket på
grund af corona, da kursisterne blev trukket hjem til deres arbejdspladser. Vi arbejder
på at kunne afslutte disse forløb på et senere tidspunkt.
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Vi er i gang med at afklare om det behov aftagerne tidligere har meldt ud stadig holder.
Lige nu afventer vi tilbagemelding fra Guldborgsund og Vordingborg kommune.
5.

Gensidig orientering og evt. drøftelse af rekruttering og fastholdelse –
hvad kan vi berige hinanden med? Status på optagelsestal for grundforløb og
hovedforløb.

Optaget til de fleste grundforløb dykker. Der er optaget færre på grundforløb 2 mod SU
og vi har ikke kunne rekruttere tilstrækkeligt til grundforløb+. Grundforløb+ med start
maj 20 er derfor aflyst.
Dog vil vi gerne anerkende kommunerne for det flotte arbejde, de har gjort med hensyn
til optaget på de 2 GF2 hold mod SSA, som de har udnyttet – det er vi glade for.
Vi er også dykket på de første optag til hovedforløbene og især på SSA-holdet i april som formentlig skyldtes corona. Samlet set er det ærgerligt, men vi må se om vi kan
rette op på det i løbet af året. Vi har i øjeblikket ingen dialog med Jobcentrene og vi tror
ikke at vi får det antal elever, som vi havde regnet med fra FGU.
Vi kan se, at mange elever er usikre på det at tage en uddannelse og der er mange
grunde til at udskyde uddannelsesstart, hvis man er usikker på fjernundervisning.
Vi gør, hvad vi kan for at rekruttere via annoncer, facebook og fælles kampagner på
tværs af SOSU skolerne. Alle vores brobygningsaktiviteter samt andre aktiviteter som
kunne være med til af fremme vores rekruttering er i øjeblikket aflyst.
På de kommende møder skal vi have fokus på vores optagelsestal og på hvordan vi
styrker rekrutteringsindsatsten.
Vordingborg kommune spørger ind til hvordan Lolland og Guldborgsund kommune har
fundet ansøgere til ansættelse på uddannelsesaftale på GF2 mod SSA, da man har et
ønske om at gøre hvad man kan, for at ansætte disse på uddannelsesaftale.
Svar: Guldborgsund kommune har haft almindeligt stillingsopslag og Lolland kommune
har fundet dem i egne rækker og blandt de ufaglærte.
6.

Opfølgning på henvendelse til PASS med hensyn til uddelegering af
kompetencer i forhold til afkortning. (punkt fra sidste møde)

Referat fra sidste møde den 03.03.20
Skolen er oplyst om, at LUU ikke kan give skolen mandat til at træffe beslutning om
afkortning af igangværende uddannelsesaftaler. Det er PASS, der skal træffe en sådan
afgørelse. PASS har dog overdraget opgaven med at træffe afgørelser om afkortninger
og forlængelser af uddannelsesaftaler til de lokale uddannelsesudvalg. Skolen kontakter
PASS, for at afklare om dette er korrekt.
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Det besluttes, at nedsætte et lille udvalg som skal opsætte kriterier for afkortning og
udvalget har bemyndigelse til at behandle ansøgninger og træffe den endelige
beslutning. I den forbindelse anvendes forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.
Udvalget består af Jane Køhler Hansen, Jørgen Lücking Houmøller, Birthe Kristensen og
Ulla Mikkelsen.
LUU er enige om, at det kun er i særlige tilfælde, der skal være mulighed for afkortning
og LUU er ansvarlig for at gøre PASS opmærksom på, hvis der bliver godkendt mange
afkortninger.
Punktet er udsat til næste møde. Se under punkt 1.
7.

Status på godkendte afkortninger. (Nyt fast punkt)

Intet nyt.
8.

Hvad rører der sig i forhold til uddannelserne på skolen og i praksis.

Skolen
Vi har 2 SSA hold, som har været påvirket i forhold til deres praktik under coronakrisen.
Deres opstart på henholdsvis sygehus og regional psykiatri har været udsat. Både
sygehuset og den regionale psykiatri har gjort et stort stykke arbejde for at skabe
materiale til eleverne, som de kunne arbejde med derhjemme. Vi vil være særlige
opmærksomme på, hvordan det vil gå dem.
Skolen har dialog med de elever, som har svært ved at læse.
Til – og ombygning af skolen
Vi planlægger med at skulle optage flere elever og får derfor brug for flere lokaler. Vi
regner med at gå i gang med en ny tilbygning til efteråret 2020, som giver flere
undervisningslokaler og bedre læringsmiljø. Sideløbende med tilbygningen laver vi en
energirenovering i form af udskiftning af vinduer og forbedring af belysningen.
Udbud af grundforløb 2 i Nakskov
Vi samarbejder med Lolland kommune og VUC Storstrøm om udbud af grundforløb 2 på
Nakskov uddannelsescenter. Vi håber på 2 hold om året og med opstart sidst på året. Vi
har et tæt samarbejde med VUC Storstrøm, som har mange af de faciliteter, som sådan
et udbud kræver fx naturfagslokale, kantine og bibliotek.
Med dette udbud, håber vi at vi kan være med til at udfylde de huller, som Lolland
kommune har især på SSA-området. LUU tog orienteringen om dette punkt til
efterretning.
Sygehuset
Har været udfordret på at have elever i hjemmepraktik. Men eleverne har gjort det
rigtigt godt og vi tror på, at de har fået meget ud af det. De har arbejdet på en opgave,
som de skal tage med ud til deres vejleder, så vejlederen har mulighed for at vurdere,
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hvor langt de er kommet i forhold til målene. Eleverne har været frustreret over ikke at
kunne komme i praktik, men er tilfredse med alternativet.
Guldborgsund kommune:
Har haft en enkelt henvendelse på, om det kan være rigtigt at eleven skal nå alle sine
mål under coronakrisen.
Målene skal opfyldes som vanligt, men der er en formodning om, at dette vil kunne
lykkes idet langt de fleste elever har arbejdet rigtig godt med målene, mens de var
hjemme og afventede opstart i praktikken.
Psykiatrien:
Har haft elever hjemme i 6 uger med hjemmeopgaver og har bedt eleverne om at få alt
det skriftlige materiale ind. Oplevelsen er, at de har gjort et godt stykke arbejde, så det
har været meget positivt dog med enkelte udfordringer. Man forventer, at eleverne har
fået et vidensgrundlag, når de kommer tilbage til praktikken, da det tæller med i den
samlede vurdering for praktikken.
Vordingborg kommune
Har udfordringer med Næstvedholdene vedr. overgangen fra grundforløb til hovedforløb
- særligt med naturfag. Hvad gør SOSU Nykøbing for de elever, som er udfordret på
grundforløbene?
Skolen ville allerhelst have haft GF2 eleverne ind på skolen. Men underviserne har haft
god dialog med eleverne. Vi har også en gruppe elever, som er svære at komme i
kontakt med – så det er en bekymring. På SOSU Nykøbing ZBC har vi mindre hold, så
underviserne har haft mulighed for kunne ringe til dem hver dag og har, kunne tilpasse
individuelle forløb.
Skolen har en medarbejder ansat i flexjob, som hjælper med opsamling i naturfag.
9.

Nyhedsbrev (tidligere fra PASS)

Der er kommet 2 nyhedsbreve siden sidst.
Den 2. april - coronasituationen og nye bekendtgørelser i forbindelse hermed.
Den 11. maj - nye bekendtgørelser på SSA og SSH og beskrivelse af nye
uddannelsesordninger, som er på vej.
10. Punkter til næste møde.
 Opfølgning på henvendelse til PASS med hensyn til uddelegering af kompetencer i
forhold til afkortning. Skolen beder Danske SOSU skoler om at afklare med PASS
og Ministeriet.


Opfølgning på udbud af GF2 i Nakskov.
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11.

Opfølgning på hvordan skolen og praktikken har håndteret coronakrisen og hvilke
erfaringer, man har gjort sig.
Eventuelt.

Intet.

