
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referat for møde i LUU – SOSU/AMU 

 

 
Dato: 
 
 

 

Fredag den 7. juni 2019 

Kl. 9.00 – 12.30, lokale 11, Social & SundhedsSkolen, Herning 

 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 

 
Medlemmer: 
Susanne Andersen, FOA Herning, Næstformand (stedfortræder, formandsposten) 
Tanja Nielsen, FOA Holstebro 
Hanne Koustrup, FOA Holstebro 
Grethe Madsen, FOA Herning 
Hanne Elkær, FOA Herning 
Søren Landkildehus, Holstebro Kommune  
Jan Rosenbjerg, Region Midtjylland (suppleant: Annette Raarup) 
Birgitte E. Jacobsen, Region Midtjylland   
Anne Christmann Ramsgaard, Herning Kommune (suppleant: Gitte Rasmussen) 
 
To repræsentanter fra RAR (Lars Mortensen og Mette Zahr Gregersen) 
 
Tilforordnede: 
Anne Mette Vind, Social & SundhedsSkolen, Herning 

 

Søren Landkildehus, Holstebro Kommune (suppleant: Lisbeth Munk) 
Anne Christmann Ramsgaard, Herning Kommune 

Grete Bækgaard Thomsen, Lemvig Kommune 
Kirsten Kammer, Social & SundhedsSkolen, Herning 

Rhina Høj Eriksen, Social & SundhedsSkolen, Herning  

Grethe Thing, Social & SundhedsSkolen, Herning  

 

 
Mødeleder: 

 
Susanne Andersen 
 

 
Referent: 

 
Mette Martinussen  
 

 

Velkommen til de nye medlemmer – herunder kort præsentationsrunde.  

 

  Punkt 1 

  

Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser 

 

 
Beslutning: 
Punkt 5 og 6 slås sammen, da oplæg ved RAR kommer omkring begge dele. 
 



 

  

    

  Punkt 2 

  

Godkendelse af referat fra den 22. februar 2019 

 

 
Orientering: 
Der er ikke indkommet rettelser til referatet. Referatet fra den 22. februar 2019 anses derfor som godkendt.    
 

 

  Punkt 3 

  

Orientering fra: 

Det faglige udvalg (PASS) v. formand 

 

Ændringer vedr. uddannelserne 

 Som følge af regeringsaftalen ”Fra folkeskole til faglært” er der udstedt ny bekendtgørelse for 

social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske 

assistentuddannelse, hvor talentsporet ikke længere fremgår på de tre uddannelser. 

 I bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen er tilføjet, at eleven skal have 

gennemført certifikatet ”Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne” inden eleven 

kan aflægge prøve. Denne ændring har til hensigt at sikre, at eleverne generhverver 

førstehjælpskompetencer, så elever undervejs i hele uddannelsen har et gyldigt førstehjælpsbevis. 

 Uddannelsesordningerne er sendt i høring hos udbyderne indtil 14. maj, hvortil 

uddannelsesordningerne efter en legalitetskontrol i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bliver 

udstedt og træder i kraft med virkning fra 1. august 2019. 

 PASS og Danske SOSU-Skoler i fællesskab har ansøgt om bevilling af midler til to projekter, som 

skal gennemføres i 2019: 

1. Digital image- og rekrutteringskampagne for social- og sundhedsuddannelserne. 

2. Brobyggende forløb med udvikling af undervisningsmateriale til grundskolens ældste 

klasse om omsorgsarbejde. 

Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra PASS-udvalget og repræsentanter 

fra Danske SOSU-Skoler til at arbejde med projekterne. Styregruppens opgave er at sikre, at 

kampagneindsatsen skaber forbedring af uddannelsernes image, at øge viden om uddannelserne 

hos målgruppen, samt at kampagnens indsatser danner grundlag for en øget rekruttering til 

uddannelserne. 

 

Dialogmøder v. PASS 

 PASS-udvalget afholder dialogmøder med de lokale uddannelsesudvalg på følgende datoer: 

 Mandag den 19. august på SOSU Nord kl. 12 – 15.30 

 Tirsdag den 20. august på SOSU Fyn kl. 9 -12.30 

 Onsdag den 21. august i København kl. 9 – 12.30 

PASS-udvalget ønsker på dialogmøderne at drøfte følgende temaer med de lokale 

uddannelsesudvalg: 

1. Nyt fra PASS 
2. Øget gennemførelse på uddannelserne 
3. Grundforløbsprøven 
4. Fælles LUU for EUD og AMU 

PASS-udvalget ønsker på dialogmødet under punkt 2 og 3 at indgå i dialog med de lokale 
uddannelsesudvalg om lokale indsatser for at skabe øget gennemførelse på uddannelserne, samt 



 

drøfte praksis og erfaringer med at have elever i praktik på grundforløbet forud for 
grundforløbsprøven.  

PASS-udvalget efterspørger i den sammenhæng praktiksteder, som har erfaringer med at have 
elever i praktik på grundforløbet, og som ønsker at dele deres erfaringer omkring 
grundforløbselever i praktik. 

Hvis de lokale uddannelsesudvalg har yderligere ønsker til dagsordenen, eller ønsker at bidrage 
med præsentation af praksis med grundforløbselever i praktik, bedes I kontakte Anne Hammer 
Thamdrup aht@sevu.dk  tlf. 3817 8296 senest den 13. juni 2019. 

Skolen og bestyrelsen v. AVI 

 Social & SundhedsSkolen, Herning vandt igen i år DM i SOSU- Skills. Der har været afholdt DM i 

SOSU- Skills 2019 den 4-6. april i Næstved med deltagelse af ca. 300 konkurrencedeltagere og 

besøg af ca. 52.000 tilskuere. Det var første gang at DM blev gennemført af social- og 

sundhedsassistentelever, der var optaget efter den nye uddannelsesbekendtgørelse. Det er 

PASS’ opfattelse, at konkurrencerne afspejlede en meget høj faglighed og sikkerhed hos 

deltagerne. 

 

 
Resumé: 
Yderligere til sagsfremstillingen kan nævnes, at PASS laver landsdækkende og fælles image- og 
rekrutteringskampagne på SOSU-området i løbet af efteråret 2019.  
 
DM i Skills 2020 løber af stablen den 16. – 18. januar i en ”teltby” ved Bella Center i København. Desuden 
kan Skills da fejre 10 års jubilæum. 
Den 3. oktober 2019 afholdes der Regions mesterskab i SOSU-Skills, Skolen konkurrer mod SOSU Øst. 
 

 

Punkt 4 

 

Drøftelse af skolen aktuelle uddannelser og aktiviteter v/Anne Mette 

 
SOSU 

 Den 7. juni afslutter de første social- og sundhedsassistenter efter den nye uddannelsesordning.  

 Efter sommerferien starter der ca. 90 grundforløb 1 elever, der kommer lige fra folkeskolen. Det er 

ca. det samme antal som sidste år, fordelingen er dog anderledes hvor 1/3 starter i Holstebro og 

2/3 starter i Herning. Tidligere år har det ca. været halvdelen hvert sted. Der er i alt 29 kommende 

GF1 elever, der har valgt at tage forløbet med EUX. 

 Antallet af grundforløb 2 elever kender vi første efter sommerferien. 

 Skolen afventer hvordan den nye regeringsaftale bliver forhandlet. Der kommer mange tiltag i 

forbindelse med aftalen bl.a. valgfag i folkeskolen som erhvervsskolerne skal stå for mm. Skolen 

følger med og har et godt samarbejde med de lokale erhvervsskoler. 

 Skolen er sammen med uddannelseskonsulenter i kommunerne og regionen ved at kigge på 

optaget for 2020, i forhold til hvordan vi i fællesskab håndtere en stigning af elever med 30 % fra 

næste år. Alle parter er interesseret i et godt flow og jævn fordeling af eleverne, samtidig med der 

er blik for at lave gode uddannelser. Der kigges bl.a. på fordele og ulemper ved henholdsvis 3 og 

4 optag, samtidig kigges der på at synkronisere med andre social- og sundhedsskoler. 

AMU 

 Der har i løbet af foråret været flere forløb af ”Klar til SOSU” for ledige jobparate. På baggrund af 

flaskehalsprojektet har kommunernes arbejdsmarkedsafdelinger gået sammen om at finde 

borgere, der kan blive motiveret og kvalificeret til at komme ind i social- og sundheds branchen. 

Det har været gode forløb, hvor mange deltagere vil videre med en social- og sundheds 

uddannelse efter kompetenceudviklingsforløbet. 

 Der er ved at blive afsluttet et IGU forløb. Desuden starter et nyt IGU forløb i samarbejde med 

Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. 

https://www.passinfo.dk/Newsletter.ashx?Url=bWFpbHRvOmFodEBzZXZ1LmRrfDU0Y2Q3YzdmLWM4MTctNDM0Ny1hNjg1LTBiZmU4YjBhNGI1MXxhdmlAc29zdWhlcm5pbmcuZGt8ZGEtREs=


 

 Der har løbende været aktivitet på forskellige kurser, bl.a. i forhold til medicin og demensområdet. 

 

 
Resumé: 
I forhold ansættelse af elever, et godt flow i elevoptag samt fastholdelse af elever, er det væsentligt at 
have øje for, at grundforløb 2 eleverne får hovedforløbsplads. 
 
AMU er i udbud, og der forventes svar i oktober 2019. 
 

 

 

Punkt 5 

  

Mesterlære v/ Susanne og Anne Mette 

  

Sagsfremstilling: 

Orientering om, hvad skolen tilbyder herom? Hvilke andre tiltag igangsætter skolen og hver de der på vej? 

(Punktet er ønsket af Susanne) 

 
Resumé: 
Der vedlægges bilag fra oplægget. 
Bilag: 5.0_Oplæg Voksenlærlingeordningen og Ny mesterlære  
Bilag: 5.1_ oversigt voksenlaerling 
 

VEU-koordinatorer AMK Midt-Nord: 

Lars Bach Mortensen - lbm@star.dk 

Mette Zaar Gregersen - mzg@star.dk  
 

 

   

Punkt 6 

 

Besøg af VEU Koordinatorer fra det RegionaleArbejdsmarkedsRåd (RAR) kl. 10.00 

Sagsfremstilling:  

Lars Mortensen og Mette Zahr Gregersen er VEU-konsulenter ved RAR, og da RAR har et SOSU som et 

særligt indsatsområde, vil de gerne i dialog med social- og sundhedsskolernes LUUer. 

Se mere om RAR her: https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/ 

 
Resumé: 
Se punkt 5. 
 

 

Punkt 7 

   

Tema fra årshjulet: Handlingsplan for øget gennemførsel - EUD  

 

  

Orientering:  

På baggrund af Regeringens erhvervsuddannelse aftale bliver det ikke længere et lovkrav, at skolerne skal 

lave en Handlingsplan for øget gennemførsel. Det er dog stadig et krav, at skolerne skal arbejde med 

kvalitet. Social & SundhedsSkolen, Herning arbejder løbende med kvalitetsudvikling, hvor der pt. er stor 

fokus på rekruttering og fastholdelse. Data for disse områder benchmarkes med andre social- og 

sundheds skoler samt andre erhvervsskoler.  

 

 

mailto:lbm@star.dk
mailto:mzg@star.dk
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/


 

 

Punkt 8 

   

Tema fra Årshjulet: Elevtilfredshedsundersøgelse - EUD 

 

  

Sagsfremstilling:  

Hvert år laver skolen elevtilfredshedsundersøgelse, som er lovpligtig. Resultaterne fra den sidste 

undersøgelse ligner resultaterne fra de foregående år. Skolen ligger pænt i midten ved de fleste resultater, 

og der er ikke tydelige parametre der flytter sig. 

Skolen har fokus på elevcentreret ledelse, hvilket betyder, der er fokus på at inddrage eleverne i mange 

forskellige sammenhænge. De kvalitative data viser meget omkring, hvordan eleverne oplever skolen og 

det at være elev på social- og sundhedsuddannelserne. 

 
Drøftelse: 
Udsættes til næste møde. 
 

 

 

Punkt 9 

   

Tema fra Årshjulet: Behovsindmelding til EPOS - AMU 

 

 

Sagsfremstilling: 

Det er igen den tid på året, hvor vi begynder at drøfte indmeldinger til EPOS om forventninger i aktivitet, 

udviklingstendenser og behov for nye eller reviderede uddannelser. 

I vedhæftede brev beskrives dette nærmere, ligesom der medsendes et guidende skema som 
spørgeramme. 

 

Bilag: Brev til LUU 

Bilag: Skema 1 til behovsindmelding 
 

 

Drøftelse: 

Der ses ikke nye tendenser, og det vurderes derfor, at der ikke er behov for kurser, som ikke er udbudt.  

Muligheden for at kombinere AMU kurser nævnes.  

 

 

 

Punkt 10 

 
Tema fra Årshjulet: Katalog og udbud - AMU 
                               

 
Sagsfremstilling: 
Efterårets katalog er lige på trapperne og kan snart ses på skolens hjemmeside. Udbuddet handler om at 
være et billede ud af til, i forhold til den diversitet, som skolen kan tilbyde i forbindelse med 
efteruddannelse. Den største del af skolens aktivitet er gennem rekvirerede forløb og ikke igennem det 
åbne udbud. 
 

 
Drøftelse: 
Link til katalog på skolens hjemmeside: 
http://www.sosuherning.dk/media/2803/19_efteraar_kursuskalender.pdf 
 
(http://www.sosuherning.dk/kurser-og-efteruddannelse/)  
 

http://www.sosuherning.dk/media/2803/19_efteraar_kursuskalender.pdf
http://www.sosuherning.dk/kurser-og-efteruddannelse/


 

 
Punkt 11 

 
Tema fra Årshjulet: Kvalitetsmål (herunder tilfredshedsundersøgelse) - AMU 
                               

 
Sagsfremstilling:  
Skolen arbejder med kvalitetsmål i forbindelse med AMU uddannelserne, som passer med det 
inspirationsmateriale, som EPOS har udarbejdet (se bilag). På hver AMU uddannelse skal der laves 
VisKvalitet, som er en tilfredshedsundersøgelse, der er udarbejdet af ministeriet. Skolen bruger 
tilfredshedsevalueringerne til at evaluere de forskellige forløb, og er i tæt samarbejde med arbejdsgivere 
omkring dette. 
 
Bilag: Mål for kvalitet i uddannelserne 
 

 
Drøftelse: 
Hver gang der afsluttes AMU kursus evaluerer kursusdeltagerne via ’VisKvalitet’. Evalueringerne bruges 
konstruktivt og løbende, for hele tiden at have eftertragtet undervisning.     
 

 
 
 
Punkt 12 

 
Eventuelt  
                               

 
Ingen punkter 
 

 
 
Punkt 13 

 
Punkter til næste møde, den 13. september 2019 
                                

 
EUD: 

 Sammenhæng skole-praktik 

 Læringsaktiviteter  

 Valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke fag 

 Klager 

 Gf2 SOSU 
 
AMU: 

 Udviklingsprojekter efteruddannelse 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedatoer 2019 

Den 22. februar kl. 9.00 – 12.30 

Den 7. juni kl. 9.00 – 12.30 

Den 13. september kl. 9.00 - 12.30 

Den 6. december kl. 9.00 - 13.00 


