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Referat 
Lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg på det pædagogiske område 

 

Tid Torsdag den 19.01.2023 kl. 09.00 – 12.00  
 

Sted Virtuelt via teams 

 

Deltagere Maria Flindt, KKR Aalborg 

René Johansen, FOA Frederikshavn - AFBUD 

Carsten Kaalbye, Region Nordjylland - AFBUD 

Peter Bech Christensen, FOA Mariagerfjord -AFBUD 

Anne-Grethe Sveistrup, FOA Aalborg - AFBUD 

Lene Nielsen, FOA Vendsyssel - AFBUD 

Kirsten Kilian, 3F Nordjylland  

 Trine Grarup Christensen, KKR Nordjylland 

 Rune Nielsen, elevrådsrepræsentant SOSU Nord 

Jeanette S. Lützhøft, chef af center for læring og udvikling, SOSU Nord - AFBUD 

Maybritt Skak Pedersen, chef for rekruttering, partnerskaber og 

kompetenceudvikling, SOSU Nord 

Louise Refstrup Heilesen, underviserrepræsentant SOSU Nord  

Rolf Wesselhøft, Uddannelsesleder Pædagogisk Assistent.  

 

Gæster Jan Kempf Bertelsen, rektor EUX Nord - Erhvervsgymnasiet for sundhed og 

pædagogik, og leder af uddannelsesadministration Dorthe Koch – indkaldt fra 

kl. 09.05-09.35 

  

 

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht 

 

Dagsorden torsdag den 19.01.2023 

1. Kl. 09.00-09.05 Godkendelse af dagsorden 

2. Kl. 09.05-09.35 Status på EUX Nord – Erhvervsgymnasiet for sundhed og velfærd, 

herunder præsentation til beslutning om sammenhængende skole- og oplæringsplan 
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for EUX-eleverne på EUX SOSU og EUX pædagogisk assistent v/rektor Jan Kempf 

Bertelsen og leder af uddannelsesadministration Dorthe Koch 

3. Kl. 09.35-09.50 EUD Oplæringsplan – sammenhængende forløb v/Rolf Wesselhøft 

4. Kl. 09.50-10.00 Udbudspolitik 2023 v/Maybritt Skal Pedersen- bilag  

5. Kl.  10.00-10.10 Retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord v/Maybritt 

Skak Pedersen – bilag 

 

PAUSE (kl. 10.10-10.25) 

 

6. Kl. 10.25 -10.50 Grundfortælling pædagogisk assistent v/Rolf Wesselhøft – bilag 

7. Kl. 10.50-11.20 Unges valg af uddannelse v/Maybritt Skak Pedersen 

8. Kl. 11.20-11.30 Orientering ved SOSU Nord 

- GF2 opstart + status på EUV1-tilmeldinger til forårsoptaget 

- Partnerskaber med kommunerne status  

9. Kl. 11.30-11.40 Eventuelt 

10. Næste møde 

 

 

 

Pkt. 1 – Kl. 09.00-09.05 Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsansvarlig: Maria Flindt 

 

Indstilling: 

Det indstilles til LUU at godkende dagsordenen. 

 

Referat: 

 

Da forsamlingen ikke var beslutningsdygtig var der enighed om, at beslutningspunkter 

sendes i høring/kommentering hos de resterende medlemmerne efter mødet.  

 

Dagsordenen blev herefter prioriteret. 

 

Et særligt velkommen lød også til nyt elevrådsmedlem Rune Nielsen, som deltog på LUU-

mødet for første gang. Til næste møde vil der blive en grundigere præsentation, når alle 

medlemmer er tilstede. 
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Pkt. 2 – Kl. 09.05-09.50 Status på EUX Nord – Erhvervsgymnasiet for sundhed og 

velfærd, herunder præsentation til beslutning om sammenhængende skole- og 

oplæringsplan for EUX på EUX SOSU og EUX pædagogisk assistent v/rektor Jan 

Kempf Bertelsen og leder af uddannelsesadministration Dorthe Koch 

 

Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen og Dorthe Koch 

 

Sagsfremstilling: 

Der gives på mødet en kort status på implementeringen af erhvervsgymnasiet på SOSU 

Nord herunder også en kort orientering om de tanker, der ligger bag ved en kommende 

branding af EUX Nord – Erhvervsgymnasiet for sundhed og velfærd. 

 

Indstilling: 

Det lokale uddannelsesudvalg bedes tage ovenstående til orientering. 

 

Referat: 

 

Jan Kempf Bertelsen præsenterede EUX-kampagnekoncept, og orienterede om en officiel 

indvielse af EUX Nord i august måned 2023 i forbindelse med optag af grundforløb 1 og 

grundforløb 2 elever. 

 

Orienteringen har sammenhæng med den præsentation, som Maybritt Skak Pedersen vil 

gennemgå under punktet ”Unges valg af uddannelse”, som i øvrigt udskydes til næste 

møde. 

 

SOSU Nord har i forvejen erfaring med EUX på social- og sundhedsuddannelsen, men 

glæder sig rigtig meget til at byde de pædagogiske assistentelever på EUX velkommen til 

august. 

 

LUU syntes det så rigtig flot ud, og tog orienteringen til efterretning, og ser frem til at følge 

udviklingen tæt. 

 

 

Sagsfremstilling skole- og oplæringsplan: 

På baggrund af ønske fra kommuner og region om en sammenhængende skole- og 

oplæringsplan for EUX eleverne, vil SOSU Nord præsentere en sammenhængende skole- 

og oplæringsplan for både EUX SOSU samt EUX pædagogisk assistent. 
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Indstilling: 

Det indstilles fra SOSU Nords side, at de nye skole- og oplæringsplaner godkendes af det 

lokale uddannelsesudvalg, således de kan implementeres snarest. For EUX SOSUs 

vedkommende fra sommeren 2023 og for EUX Pædagogisk assistents vedkommende fra 

sommeren 2024. 

 

Referat: 

 

Dorthe Koch gennemgik planen, som vedhæftes referatet til orientering. 

 

Planen er, at eleverne starter i uge 26 med 3 uger i oplæring, og derefter 3 ugers ferie. 

 

Planen er, at de vil være i oplæring om foråret, og på skole om efteråret. 

 

Vi skal ramme de gymnasielle eksamensterminer, da disse er fastsat på forhånd for alle 

gymnasielle uddannelser. 

 

LUU ytrede bekymring ift. de 3 uger inden sommerferien, da de ikke mener, at eleverne 

kan nå at få så meget fagligt ud af det, men at det selvfølgelig giver god mening ift. 

sammenhængende forløb. Det vil dog kræve, at man allerede på grundforløb 2 begynder 

at tale om, hvad de skal bruge de 3 uger på.  

 

Dette er skolen opmærksom på, men ser ingen problem i at gøre dem klar og forberede 

dem til de 3 uger samt give dem opgaver, som de skal reflektere og observere i 

oplæringsperioden og bringe med tilbage. 

 

LUU ytrede også bekymring ift. den 3 måneders prøvetid, som så bliver afkortet. 

 

Dette er skolen også opmærksom på, og foreslår et møde med de uddannelsesansvarlige 

i kommunerne for at få drøftet rammerne for, hvad det er for et samarbejde der skal til for 

at styrke arbejdsgivernes viden om eleverne. Men det er den eneste mulighed der er. 

 

Der var enighed om at planen hermed sendes i høring i LUU, og at fristen for at melde 

tilbage er 3 uger – deadline torsdag den 9. februar kl. 12.00. 

Tilbagemelding skal ske direkte til Dorthe Koch på doko@sosunord.dk 

 

 

 

mailto:sosunord@sosunord.dk
http://www.sosunord.dk/
mailto:doko@sosunord.dk


 

Side 5 af 11 
 

På Sporet 8A   
9000 Aalborg 
tlf.: 72 21 81 00 
sosunord@sosunord.dk  
www.sosunord.dk  

Pkt. 3 – Kl. 09.35-09.50 EUD Skole- og oplæringsplan – sammenhængende forløb 

v/Rolf Wesselhøft 

 

 

Sagsansvarlig: Rolf Wesselhøft 

 

Sagsfremstilling skole- og oplæringsplan: 

På baggrund af behovet for en sammenhængende skole- og oplæringsplan for EUD 

eleverne, vil SOSU Nord præsentere en sammenhængende skole- og oplæringsplan for 

EUD pædagogisk assistent. 

 

Indstilling: 

Det indstilles fra SOSU Nords side, at den nye skole- og oplæringsplan godkendes af det 

lokale uddannelsesudvalg, således de kan implementeres snarest. For EUD pædagogisk 

assistent fra sommeren 2023. 

 

Referat: 

 

Dokumentet er blevet sendt ud forud for mødet, men ikke alle har haft lejlighed til at læse 

det igennem.  

 

Tilretningen af skole- og oplæringsplanen skyldes, at flere elever ansættes på grundforløb 

2 som skal i sammenhængende forløb, hvilket har givet anledning til at vi har kigget 

planen igennem for evt. ændringer. 

 

LUUs bekymring lå igen her ift. de 2 uger før sommerferien. Derudover rejste LUU en 

opmærksomhed ift. oplæringsperioderne, at der altid er flest børn i daginstitutionerne i 

foråret og færrest efter sommerferien. 

 

Skolen vil igen her løse det ved, at forberede eleverne til den oplæringsperiode de skal ud 

i, og de får en opgave, som de skal arbejde med derude og bringe med tilbage. 

 

Eleverne kommer tilbage efter efterårsferien og kan koble praksiserfaringer på den 

efterfølgende skoleperiode. 

 

Første oplæringsperiode har tidligere heddet 4 uger, men er nu på 12 uger, som svarer til 

elevens prøvetid. 
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Sommerferien i næste oplæringsperiode er også placeret i hovedferien. 

 

Den sidste skoleperiode, som normalt er på 7 uger, forsøges med den nye plan ændret til 

5 uger, da prøverne i de uddannelsesspecifikke fag flyttes hen i forlængelse af 

undervisningen, så de har det mere frisk i hukommelsen, når de går til prøve. 

I uge 24 og 25 har grundforløb 2 afsluttende prøve, og dette er af hensyn til elevernes trivsel 

og tryghed, og for dermed bedre at kunne sikre, at det er deres kendte undervisere frem 

for vikarer, som fører dem op til prøven.  

 

Der var enighed om at planen hermed sendes i høring i LUU, og at fristen for at melde 

tilbage på dette er 2 uger – deadline torsdag den 2. februar kl. 12.00. 

Tilbagemelding skal ske direkte til Dorthe Koch på doko@sosunord.dk 

 

 

Pkt. 4 – Kl. 09.50-10.00 Udbudspolitik 2023 v/Maybritt Skak Pedersen - bilag 

 

Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen 

 

Sagsfremstilling: Det indstilles til LUU at drøfte udbudspolitikken med henblik på at give 

input til udarbejdelse af udbudspolitikken for 2023. Udbudspolitikken behandles på møde 

i det lokale uddannelsesudvalg inden forelæggelse for bestyrelsen. 

 

Indstilling: 

Det indstilles til LUU at drøfte punktet. 

 

Referat: 

 

Udbudspolitikken beskriver, hvordan SOSU Nord i praksis omsætter lovgivningen. 

 

Udbudspolitikken sendes hermed i høring i LUU, men den bemærkning, at de 

tilstedeværende LUU ikke har nogen bemærkninger til den. Såfremt de resterende LUU 

heller ikke har bemærkninger til den, forelægges den SOSU Nords bestyrelse. 

 

Deadline for indgivelse af bemærkninger er mandag den 23.01.2023 kl. 12.00. 
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Bemærkninger sendes til sekretær Lise-Lotte Tandrup Ruprecht – liru@sosunord.dk, 

hvorefter udbudspolitikken er at betragte som tiltrådt fra LUUs side, og vil efterfølgende 

forelægges bestyrelsen for endelige beslutning. 

 

Præsentationen vedhæftes referatet til orientering. 

 

 

Pkt. 5 – Kl. 10.00-10.10 Retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord 

v/Maybritt Skak Pedersen - bilag 

 

Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen 

 

Sagsfremstilling: 

KURSUS Nord har opdateret ”Retningslinjerne for afholdelse af uddannelse hos KURSUS 

Nord”. De nye retningslinjer planlægges gældende fra 1. januar 2023, og skal efter hørring i 

LUU besluttes endeligt i bestyrelsen.  

 

Ændringer i forhold til tidligere retningslinjer er en tilføjelse af sosuonline.dk.  

Der kan være uddannelser, der ikke udbydes lokalt, men i stedet regionalt. I de tilfælde 

henviser SOSU Nord til afholdende samarbejdsskoler. SOSU-skolerne samarbejder 

nationalt om at udbyde nogle af AMU-uddannelserne online.  

 

Der er pt. reguleret i IDV prisen 2022 til 2023-niveau. Denne beregnes i forhold til 

takstreguleringerne i finansloven og dermed kan prisreguleringen først finde sted, når 

finansloven 2023 er vedtaget.   

 

Retningslinjeren forelægges bestyrelsen efter kvalificering fra begge LUU.  

 

Indstilling: 

Det indstilles til LUU at kvalificere retningslinjerne. 

 

Referat: 

 

Maybritt Skak Pedersen orienterede om de tilføjelser der er sket til de eksisterende 

retningslinjer.  
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sosuonline.dk er blevet tilføjet. Der er tale om online AMU-kurser, hvor SOSU-skolerne på 

tværs af landet har lavet en kontrakt og forretningsmodel på social- og 

sundhedsområdet ift. afvikling af online kurser.  

 

Noget tilsvarende arbejdes der på på det det pædagogiske område via dette nationale 

samarbejde.  

 

Derudover vil der senere komme en prisjustering, da IDV-beregningen endnu ikke blevet 

opdateret med priserne for 2023, da dette fortsat afventer at den nye finanslov er på 

plads. 

 

LUU havde som sådan ingen bemærkninger til retningslinjerne, og syntes det lød 

spændende med muligheden for online gennemførsel af kurserne, selv når man ikke har 

deltagere at sende afsted til at kunne fylde et helt hold.  

Dog anser arbejdsgiverne den terminologi, som skolen bruger; ”Tom-plads-betaling”. 

Som arbejdsgiver vil man meget hellere vide, hvad det maksimalt kan komme til at 

koste at afvikle et kursus alt efter, hvor mange deltagere man sender afsted. 

 

Dette blev taget til efterretning, og vil blive drøftet med konsulenterne for fremadrettet 

kommunikation.  

 

Retningslinjerne kan kommenteres skriftligt fra de resternede LUU-medlemmer. 

Deadline er ligeledes mandag den 23.01.2023 kl. 12.00 ved mail til sekretær Lise-Lotte 

Tandrup Ruprecht – liru@sosunord.dk, hvorefter retningslinjerne er at betragte som 

tiltrådt fra LUUs side, og vil efterfølgende forelægges bestyrelsen for endelige beslutning. 

 

 

PAUSE (kl. 10.10-10.25) 

 

 

Pkt. 6 – Kl. 10.25-10.50 Grundfortælling pædagogisk assistent v/Rolf Wesselhøft - 

bilag 

 

Sagsansvarlig: Rolf Wesselhøft 

 

Sagsfremstilling: 

I samarbejde med FOA har Danske SOSU Skoler i efteråret haft nedsat en arbejdsgruppe 

med deltagelse af repræsentanter for SOSU-skoler samt professionshøjskolerne VIA og KP, 
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der skulle udarbejde et forslag til en grundfortælling for uddannelsen til pædagogisk 

assistent. 

 

Dette arbejde er nu afsluttet og det er hensigten, at denne skal deles bredt og danne 

grundlag for både fælles og lokal branding af uddannelsen.   

 

FOA forventes i januar 2023 at igangsætte en kampagne målrettet sektorens 

institutionsledere mhp. især at øge interessen for at bruge EUV 1 til at løfte flere ufaglærte 

til faglært status. FOA´s kampagne vil tage udgangspunkt i grundfortællingen.  

 

Herudover vil grundfortællingen danne udgangspunkt for Danske SOSU Skolers egen 

branding i forbindelse med afviklingen af DM i Skills 2023 i Fredericia i dagene 2.-4. februar. 

Her vil uddannelsen være repræsenteret på både en indendørs og en udendørs stand.   

 

 

Indstilling: 

Det indstilles til LUU at drøfte punktet. 

- Hvordan bruges grundfortællingen i FOA’s kampagne 

- Hvad kan vi bruge grundfortællingen til lokalt, og hvordan? 

- Kan den anvendes i et strategisk/rekrutteringsmæssigt perspektiv? Hvordan?  

 

 

Referat: 

 

Punktet udskydes til næste møde. 

 

 

Pkt. 7 – Kl. 10.50-11.20 Unges valg af uddannelse v/Maybritt Skak Pedersen 

 

Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen 

 

Sagsfremstilling: 

SOSU Nord har deltaget og købt adgang til CompanYoungs rapport: ”Unges valg af 

uddannelse”. Det er unge elever fra august optaget 2022 på Grundforløb 1 og Grundforløb 

2 der har svaret fra SOSU Nord. Det betyder, at vi har et stort datamateriale omhandlende 

unges valg af uddannelse. På mødet bliver en kort præsentation af analysens resultater. 

For interesserede kan rapporten eftersendes.  
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Indstilling: 

Det indstilles til LUU at overveje anvendelsen af rapportens resultater og viden.  

 

Referat: 

 

Punktet udskydes til næste møde. 

 

 

Pkt. 8 – Kl. 11.20-11.30 Orientering ved SOSU Nord 

 

Sagsansvarlig: Rolf Wesselhøft og Maybritt Skak Pedersen 

 

 GF2 opstart + status på EUV1-tilmeldinger til forårsoptaget 

 Status på Partnerskaberne med kommunerne.  

 

Indstilling: 

 

Det indstilles til LUU at tage orienteringen til efterretning. 

 

Referat: 

 

Der er pt. 5 ansøgninger, som endnu ikke er vurderet. 

 

SOSU Nord har meddelt, at der skal være 25 elever/hold, og det er antal ansøgere ved 

ansøgningsfristen, der er retningsgivende. Kommer der flere ansøgere efter sidste 

ansøgningsfrist, modtager vi naturligvis disse med en opmærksomhed på, hvor stort et 

hold kan være. 

 

Der skulle have været afholdt informationsmøder for interesserede i EUV1 PA i denne og 

næste uge. Dem, der var tilmeldt, meldte fra af personlige årsager. 

 

Den 8/2 afholdes fysisk møde + virtuelt møde for EUV1 PA interesserede. Der har de 

tidligere år været en god tilslutning. 

 

Ansøgningsfristen er den 18/3.  
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Partnerskabsaftaler: 

Sidst i januar måned kan SOSU Nord underskrive partnerskabsaftale med Aalborg 

Kommune og i marts måned med Hjørring Kommune. 

 

Dermed er det kun Rebild og Læsø Kommuner, som SOSU Nord fortsat ikke har indgået 

partnerskabsaftale med. 

SOSU Nord havde et indledende møde med Rebild Kommune i går, og der forventes 

snarest at blive udarbejdet og indgået partnerskabsaftale. 

 

Opgaven er nu at sætte partnerskabsaftalerne rigtig i drift, og skolen kan allerede se 

betydningen af samarbejdet rundt omkring med kommunerne omkring fælles 

udfordringer bl.a. ift. rekruttering og fastholdelse. 

 

Punktet genoptages på næste møde til yderligere orientering for de resterende LUU-

medlemmer. 

 

 

Pkt. 9 – Kl. 11.30-11.40 Eventuelt 

 

 

Det blev aftalt, at LUU-deltagerne og Rolf Wesselhøft fortsætter efter mødets ophør med 

at drøfte skole- og oplæringsplanen på EUD-området. 

 

 

Pkt. 10 – Næste møde 

 

Næste ordinære LUU-møde er planlagt til mandag den 27.03.2023 

kl. 09.00-12.30 
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