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Referat  
Lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og 
sundhedsområdet 

 

Tid Mandag den 29.08.2022 kl. 11.00 – 15.00  
 

Sted Lokale oplyses senere 

 

Deltagere Jesper Hejlman Hermansen, FOA 

Cecilie Marie Lodal Vestergård, KKR 

Lene Nielsen, KKR Hjørring  

Heidi Hougaard, KKR 

Simon Kildahl Lauridsen, Region Nordjylland 

Tina Marie Aarup, Region Nordjylland 

Louise Djernæs, FOA  

Gitte Christensen, FOA - AFBUD 

Annette Press, FOA - AFBUD 

Elsebeth Nielsen, FOA  

Mette Panum Andersen, FOA Vendsyssel - AFBUD 

Bettina Nielsen, Dansk Erhverv 

Pia Asmussen, elevrepræsentant Aalborg  

Emma Dejn, elevrepræsentant Hjørring  

Karina Krage, SOSU Nord uddannelsesleder  

Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord leder Kursus Nord  

Vibeke Gørlitz, medarbejderrepræsentant SSA  

Mette Bernbom, medarbejderrepræsentant SSH  

  

Gæster Jens Ettrup, uddannelsesleder KURSUS Nord – indkaldt fra kl. 11.00 

Lona Bach og Michael Viholt, konsulenter KURSUS Nord – indkaldt fra kl. 11.05-

12.05 vedr. pkt. 2 

Jan Kempf Bertelsen, rektor erhvervsgymnasium – indkaldt fra kl. 12.05-12.45 

vedr. pkt. 3 

Dorthe Koch, leder af uddannelsesadministrationen – indkaldt fra kl. 13.15-14.00 

vedr. pkt. 4 og 5 

Christopher Harter, kvalitetskonsulent og Dorthe Koch, leder af 

uddannelsesadministrationen – indkaldt fra kl. 13.45-14.00 vedr. pkt. 5 
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Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht 

 

Dagsorden mandag den 29.08.2022 

1. Kl. 11.00-11.05 Godkendelse af dagsorden 

2. Kl. 11.05-12.05 FremKom4-rapport – rekruttering som TEMADRØFTELSE v/Lona Bach og 

Michael Viholt  

3. Kl. 12.05-12.45 Strategi erhvervsgymnasium v/Jan Kempf Bertelsen 

 

PAUSE (kl. 12.45-13.15 - FROKOST) 

 

4. Kl. 13.15-13.45 Skole- og oplæringsplaner v/Dorthe Koch 

5. Kl. 13.45-14.00 Orientering om optagetal og dimensionering/lærepladsaftaler 

v/Christopher Harter og Dorthe Koch  

5.1 Optagetal Grundforløb: 

5.1.1 Grundforløb 1  

5.1.2 Grundforløb 2 på social- og sundhedshjælperuddannelsen  

5.1.3 Grundforløb 2 på social- og sundhedsassistentuddannelsen 

6. Kl. 14.00 - 14.30 Orientering fra SOSU Nord v/Karina Krage og Maybritt Skak Pedersen 

7. Kl. 14.30-14.45 Mødeplan 2023 - bilag 

8. Kl. 14.45-15.00 Eventuelt 

 

 

 

Pkt. 1 – Kl. 11.00-11.05 Godkendelse af dagsorden  

 

Sagsansvarlig: Jesper Hejlman Hermansen 

 

Indstilling: 

Det indstilles til LUU at godkende dagsordenen. 

 

Referat: 

Dagsordenen blev godkendt. 
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Pkt. 2 - Kl. 11.05-12.05 FremKom4-rapport – rekruttering som TEMADRØFTELSE 

v/Lona Bach og Michael Viholt 

 

Sagsansvarlig: Lona Bach og Michael Viholt  

 

Sagsfremstilling:  

Med udgangspunkt i rapporterne, gennemfører konsulenterne en proces med LUU. 

Hvordan matcher de indsatser vi sammen har gang i, med de resultater rapporterne 

fremlægger – og hvilken fremtid kigger vi ind i? 

 

Følgende rapporter læses som forberedelse til mødet: 

 

Nordjyllands Kompetencedagsorden 

https://fremkom.dk/wp-content/uploads/2022/05/Mini-Rapport_7K-FINAL-a.pdf 

 
Sektorrapport om sundhedsvæsen 

https://fremkom.dk/wp-content/uploads/2022/05/Sektorrapport-SUNDHED_5K-FINAL-a.pdf 

 
Sektorrapport om sociale institutioner 
https://fremkom.dk/wp-content/uploads/2022/05/Sektorrapport-SOCIALE-INSTITUTIONER_5K-

FINAL-a.pdf 
 

Indstilling: 

Det indstilles til LUU at tage drøftelserne til efterretning. 

 

Referat: 

 

Mødedeltagerne blev inddelt i grupper med hver deres referent, som tastede gruppens 

forslag ind i Padlet. 

 

Konsulenterne takkede for input, og mødedeltagerne var godt tilfredse med processen, 

som lagde op til en god dialog omkring rapporten. Der kom mange spændende 

perspektiver frem, som kan studeres nærmere i vedhæftede billede (brug + for at gøre 

billedet større ). 
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Pkt. 3 – Kl. 12.05-12.45 Strategi erhvervsgymnasium v/rektor Jan Kempf Bertelsen 

 

Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen 

 

Sagsfremstilling: 

I forbindelse med SOSU Nords bestyrelses ønske om en øget indsats på EUX-området samt 

etablering af et erhvervsgymnasium på SOSU Nord, har ledelsen i samarbejde med 

CompanYoung fået udarbejdet en marketingstrategi, der synliggør, hvilke udfordringer og 

indsatser dette nye rekrutteringstiltag kræver.  

På mødet præsenteres nedslag og konklusioner fra rapporten. 

 

Indstilling: 

Det indstilles til, at LUU bidrager med kommentarer til den fremlagte strategi. 

Kommentarerne vil senere blive præsenteret for SOSU Nords bestyrelse. 

 

Referat: 

 

Præsentationen vedhæftes referatet til orientering. 

 

LUU havde flg. input til præsentationen: 

LUU syntes det lød interessant, at der er så meget fokus på det faglige med EUXen, for når 

de spørger de unge, så er det ikke det faglige, men det sociale de vælger ud fra, og der, 

hvor deres venner skal hen. 

 

LUU foreslog, at erhvervsgymnasiet får lavet en video med de nuværende elever, som kan 

sendes ud til kommunerne for at brande uddannelsen. 

 

Når en EUX-elev er færdig, skal kommunerne være bevidste om, hvordan de skal bruge 

dem? Det skal tænkes ind, hvordan eleverne kan blive belønnet for at tage en 

studentereksamen oveni. 

 

Få fat i forældrene og gør dem bevidste om, hvad en EUX åbner op for at sundhedsfaglige 

muligheder. 
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LUU havde en bekymring ift. en ”A” og en ”B”-uddannelse, og anbefalede, at skolen passer 

godt på, at det ikke bliver tilfældet, da social- og sundhedsassistenterne efterfølgende skal 

kunne fungere på arbejdsmarkedet sammen, uanset, om man har taget EUD eller EUX, 

og LUU ønsker en grundig drøftelse heraf. 

 

Det blev anbefalet, at erhvervsgymnasiet med det samme brander, at EUX-eleverne kan 

få et arbejde med det samme.  

 

LUU spurgte yderligere, om brobygningen er indrettet til erhvervsgymnasiet eller kun til 

EUD? 

 

SOSU Nord svarede, at der arbejdes på at få EUX lagt med over i en ”gymnasie-pakke” 

brobygningsmæssigt set, og at UU-vejledningen har vist sig mere åbne for ideen end 

tidligere. 

 

 

 

PAUSE (kl. 12.45-13.15 – FROKOST) 

 

 

Pkt. 4 – Kl. 13.15-13.45 Skole- og oplæringsplaner v/Dorthe Koch  

 

Sagsansvarlig: Dorthe Koch 

 

Sagsfremstilling: 

Grundet behov for justering af skole- og oplæringsplaner og nye 

uddannelsesbekendtgørelser er der udarbejdet nye skole- og oplæringsplaner for social- 

og sundhedsuddannelserne. 

 

Indstilling:  

Punktet indstilles til høring i LUU. 

 

Referat: 

 

Der var kommentarer fra LUU både ift. ferie og sammenhængende skole/praktik-forløb, 

men det blev aftalt, at der kan arbejdes videre med det, som Dorthe Koch fremlagde på 

mødet.  
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De tilrettede skole-praktikplaner vil blive offentliggjort så hurtigt som muligt.   

 

LUU tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 5 – Kl. 13.45-14.00 Orientering om optagetal og dimensionering/lærepladsaftaler 

v/Christopher Harter og Dorthe Koch  

 

 5.1 Optagetal grundforløb: 

  

5.1.1 Grundforløb 1  

5.1.2 Grundforløb 2 på social- og sundhedshjælperuddannelsen 

5.1.3 Grundforløb 2 på social- og sundhedsassistentuddannelsen  

 

 

Indstilling: 

Det indstilles til LUU at tage orienteringen til efterretning. 

 

Referat: 

 

LUU tog orienteringen til efterretning, og anbefalede skolen at undersøge muligheden for 

én indgang, når eleverne skal søge. Det er besværligt, at eleverne først skal søge SOSU 

Nord, og derefter en arbejdsgiver. 

 

 

Pkt. 6 - Kl. 14.00-14.30 Orientering fra SOSU Nord v/Karina Krage 

 

Sagsansvarlig: Karina Krage 

 

Sagsfremstilling:  

Orientering om, at SEVU gerne vil deltage på LUU-mødet den 20. september med 

information om arbejdet med at fremtidssikre kapaciteten for oplæringsperiode 2 

(psykiatri) på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Sekretariatet har derudover 

færdiggjort en fremskrivning af efterspørgslen efter lærepladser på social- og 

sundhedsassistentuddannelsen frem mod 2026, som de gerne vil præsentere og have en 

dialog med LUU om for at sikre, at der er nok oplæringspladser til social- og 

sundhedsassistentelever. 
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Indstilling: 

Det indstilles til LUU at drøfte forslaget om SEVUs deltagelse på mødet den 20. september. 

 

Referat: 

 

LUU tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 7 – Kl. 14.30-14.45 Mødeplan 2023 - bilag  

 

Sagsansvarlig: Karina Krage 

 

Indstilling:  

Det indstilles til LUU at godkende mødeplanen for 2023. 

 

Sagsfremstilling: 

Hvert år i september måned, godkender LUU mødeplanen for det kommende år. Planen 

er udarbejdet under hensyntagen til øvrige centrale møder på SOSU Nord. 

 

Referat: 

 

Mødeplanen blev godkendt, og der vil efterfølgende blive indkaldt via outlook. 

 

 

Pkt. 8 – 14.45-15.00 Eventuelt  

 

Ferie: 

Karina Krage spurgte på vegne af kommunerne, om LUU kan acceptere, at arbejdsgiverne 

spørger eleverne, om det er okay at de lægger ferien uden for ugerne 29, 30 og 31?  

 

LUU holdt fast i deres tidligere beslutning om, at der kan være tale om 3 

sammenhængende ferieuger i ugerne 26-31, og at det ikke er en arbejdsgivers mulighed 

at diktere, hvornår eleven skal holde ferien.  

 

Udfordringen er forbigående, da der ”kun” er tale om 2 sommerferieperioder endnu for de 

hold, hvor fleksibiliteten ikke har været en del af uddannelsesplanen.  
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Det blev foreslået, at der udformes et fælles notat til eleverne, som beskriver deres 

muligheder for at indgå i dialog med arbejdsgiverne om flytning af ferie og deres 

rettigheder i denne sammenhæng.  

Karina Krage vil sende et oplæg til dette notat til formanden for sparring om tekstens 

ordlyd. Det blev foreslået, at emnet også italesættes i elevrådet. 

 

Øget optag på social- og sundhedsuddannelserne: 

Formanden kommenterede, at han er bekendt med et mindre optag i Nordjylland.  

 

 

Pkt. 9 – næste møde  

 

Næste LUU-møde er planlagt som et ekstraordinært møde tirsdag 

den 20.09.2022 kl. 08.30-16.00 
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