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Tilstede: Anette Due Hartmann, Charlotte Reimert Munch, Teresa Andersen, Jane 

Køhler Hansen, Birthe Kristensen, Christina Graungaard, Bodil Jørgensen, Henrik 
Hansen, Annette Mølgaard, Ulla Mikkelsen, Jørgen Lücking Houmøller, Tina Møller 
Matzen, Hanne Stilling-Meilgaard, Anne Yde Hansen og Joan Høgstædt Larsen 

 
Afbud: Mette Johansen, Lise Rasmussen, Jannie Hallø, Lena Havsteen, Lene Munk-

Pedersen, Tina Hansen, Marianne Jakobsen, Helle Kjøller, Sabrina Pansa, Steen 
Frederiksen 
 

Referent: Kirsten Lauritsen 
 

 
0. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 

Godkendt. 
 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet. 
 
Der byttes rundt på punkt 3 og 4.  

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

 
GF+ 
GF + er et forløb på 10 uger, som ligger forud for GF2 mod sundhedsretningen. Forløbet 

er tænkt dels til elever med sproglige udfordringer, uafklarede elever og elever, der af 
forskellige årsager vil have vanskeligt ved at opnå tilstrækkelig kompetence til at kunne 

bestå overgangskravene fra GF 2 til hovedforløb på 20 uger. Vi tænker, at nogle af de 
elever som er frafaldstruede på GF2 kan tilbydes GF+. 

 
Så snart vi har noget materiale klar, skal vi rundt og præsentere det for Jobcentrene og 
Sprogskolen. Materialet sendes også ud til kommunerne. 

 
EUV-pakker: 

Der bliver spurgt til, hvor langt vi er kommet med EUV-pakker til SSA meriteleverne. 
Vi har tidligere talt om at lave et udbud for dem, som mangler dansk og naturfag forud 
for optagelse på SSA. 

 
Skolen oplyser, at vi stadig afventer bekendtgørelse vedr. adgangskurser, men det 

kunne være interessant at undersøge, om der er volumen til at starte et forløb?  
Det aftales at kommunerne undersøger dette. 
 

3. Punkter til orientering.  
3.1 Det gode praktikforløb (ansvarsfordeling) pkt. fra sidste møde, hvor der 

var forslag til ændringer. V/Anne Yde Hansen 
 
Der kom forslag til ændringer. Dette bliver rettet, hvorefter den er godkendt.  

 
Den tilrettede udgave er vedlagt referatet. 



  

 

 

Referat fra LUU møde tirsdag den 03.03.2020, kl. 12.00 – 15.00, 
lokale 238 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, Nyk. F. 
  

 

 
 

3.2 Orientering fra konferencen om AMU-prøver. V/Ulla Mikkelsen og Hanne 
Stilling-Meilgaard 

 

Ulla Mikkelsen gav en kort orientering fra konferencen og fremhævende følgende: 
 

 AMU er opadgående og bliver brugt.  
 Kurserne skal have en øget anderkendelse og derfor er der indført prøver. 
 Prøveformerne er forskellige og er centralt udmeldte prøver, som skolerne 

trækker. 
 Ved ikke bestået prøve bliver kursisten tilbudt en ny prøve og der er 

kompensation i forhold til VEU og taxameter.  
 
3.3 VTU 2019. V/Anne Yde Hansen 

 
Anne Yde Hansen gennemgik VTU-en. Generelt har skolen fået en flot VTU, og skolen 

sætter også stor pris på samarbejdet. Skolen vil dog gerne have tilbagemeldinger, hvis 
der er ting, som de kan gøre anderledes. 
 

Der er kommet 3 kommentarer vedr. flerskolesamarbejde, som til tider kan være en 
udfordring. Vi samarbejder med ZBC-SOSU og Vordingborg Kommune omkring dette. 

 
Praktikken mangler til tider oplysninger fra skolen om, hvad det er, de skal hjælpe og 
støtte eleven med, i overgangen fra skoleperioder til praktikperioder. Det er et vigtigt 

opmærksomhedspunkt, som skolen gerne vil sætte øget fokus på, så vi sikre at 
oplysningerne om eleven videregives til arbejdsgiveren.  

 
4. Punkter til drøftelse og vedtagelse. 
4.1 Drøftelse af procedure for behandling af ansøgning om afkortning af 

uddannelse. (pkt. fra mødet den 05.11.19). V/Anne Yde Hansen.  
 

Konklusion på drøftelsen blev: 
 
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. 
 

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. 
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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.  
  
Fremadrettet sættes der et fast punkt på dagsordenen ”Status på afkortninger” 

 
4.2 Drøftelse og beslutning om afkortning af konkret SSA-elev.  

 
Afkortning blev godkendt.  
 

5. Nyt fra kursus. V/Hanne Stilling-Meilgaard 
 

Fremadrettet holder skolen faste møder med virksomhederne hvert ½ år for at drøfte 
behov for kurser.  
 

De kurser vi kører pt. er ofte sammensatte kurser med opkvalificering og 
praktikvejlederkurser. 

 
Guldborgsund kommune har bestilt kurset ”Refleksion over egen praksis” på det 
pædagogiske område – der er pt. 17 tilmeldte. Derudover er vi i fuld gang med 

akademiuddannelsen for SSA-er ansat i Guldborgsund kommune.  
 

Vi har en aftale på det regionale område vedr. opkvalificering for psykiatrien og 
somatikken. På det psykiatriske område er det pt lidt en udfordring med hensyn til, hvor 
undervisningen skal foregå.  

 
6. Gensidig orientering og evt. drøftelse af rekruttering og fastholdelse – 

hvad kan vi berige hinanden med? (Nyt fast punkt).  
 

Ud over projekt styrket praktik, hvor skolens uddannelseskonsulenter besøger alle elever 
inden for de første 3 måneder, hvor overgangen fra skole til praktik kan være svær for 
eleverne, er vi startet op på 2 nye projekter. 

 
 Projekt koordinering af praktikpladser i samarbejde med ZBC – hvor der er fokus 

på GF2 SU elever, som ikke får en ansættelse på hovedforløbet. 
 

 Projekt frafaldstruede elever – hvordan får vi de elever, som går på VUC og FGU 

ind på SOSU? Hvordan fastholder vi dem og hvordan identificere vi de elever som 
er frafaldstruede. Tanken er, at det er holdlærer/kontaktlærer og 

uddannelseskonsulenterne, der skal ind over dette projekt. 
 
7. Nyhedsbrev fra PASS. 

 
Der kommer ikke flere nyhedsbreve fra PASS, men fremadrettet vil nyhedsbreve 

formentlig komme fra fællesudvalget. 
 
 

 
 



  

 

 

Referat fra LUU møde tirsdag den 03.03.2020, kl. 12.00 – 15.00, 
lokale 238 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, Nyk. F. 
  

 

  
8. Punkter til næste møde. 

 
 Opfølgning på henvendelse til PASS med hensyn til uddelegering af beslutningen 

om afkortning af igangværende uddannelsesaftaler.  

 
 Drøftelse af hvordan skolen kan inddrage spireordningen, som er en ordning for 

de 13-17 årige, som ansættes i et fritidsjob i fx ældreplejen. V/ Jørgen Lücking 
Houmøller. 

 

9. Eventuelt. 
 

Skolen har haft røgfri skoletid siden 1. august 2019 og der bliver røget langt mindre end 

tidligere.  Fremadrettet ser det ud til, at det kommer til at gælde for alle Erhvervsskoler. 
 

Revideret oversigt over medlemmer i LUU er vedlagt referatet. 


