Dagsorden LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for
social- og sundhedsområdet
Tid:

Tirsdag d. 12.05.2020, kl. 08.30-11.00

Sted:

Online møde via Teams

Deltagerer:

Cecilie Marie Lodahl Vestergaard (stedfortræder Aalborg kommune)
Hanne Christensen, FOA
Lene Nielsen, KKR
Jette Larsen, Region Nordjylland
Lotte Quist Glinvad, Region Nordjylland, uddannelseskonsulent
Gitte Tougaard, KKR
Gitte Christensen, FOA
Annette Press, FOA
Jesper Hejlman Hermansen, FOA
Elsebeth Nielsen, FOA
Anitta Gajhede, elevrepræsentant Hjørring (deltager fra kl. 9)
Jan Kemp Berthelsen, SOSU Nord uddannelseschef
Karina Krage, SOSU Nord uddannelsesleder
Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord leder Kursus Nord

Afbud:

Mette Nielsen, elevrepræsentant Aalborg

Gæster:

Marianne Stage, Dorthe Koch

Referent:

Dinna Bælum, SOSU Nord Uddannelsessupport (18)

Punkter:
1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2.

Status på COVID-19 og genåbning af SOSU Nord (10 min)

3.

Oprettelse af valgfag grundet COVID-19 (15 min)

4.

Orientering om optag og frafald (10 min)

5.

Ferie i skolepraktikplaner (5 min)

6.

Udvikling af online kurser (15 min)

7.

Status på henvendelse til PASS vedr. samarbejde med private udbydere (10 min)

8.

Valg af ny formand (30 min)

9.

Eventuelt (10 min)

Pkt. 1: 08.30-08.35 : Godkendelse af dagsorden (5 min)
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Sagsansvarlig:
Jan Kempf Bertelsen
Indstilling:
Det indstilles at godkende dagsordenen.
Referat:
Dagsordenen godkendes
Pkt. 2: 08.35-08.45: Status på COVID-19 og genåbning af SOSU Nord (10 min)
Sagsansvarlig:
Jan Bertelsen
Sagsfremstilling:
Kort redegørelse for tiltag fra SOSU Nord side i forbindelse med genåbningen af skolen og uddannelserne.
Indstilling:
Det indstilles til at LUU tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Der har løbende, under Corona-nedlukningen, været afholdt statusmøder med kommunerne. SOSU Nord er
nu påbegyndt genåbning af skolen og har afsluttende elever inde til undervisning i udvalgte fag.
Dags dato afventes udmelding fra ministeren i forhold til lovforslaget for bl.a. GF eleverne og afholdelse af
grundfagsprøver. SOSU Nord ser gerne at grundfagskaraktererne på GF2 bliver ophøjet til
eksamenskarakterer da vilkårene for at kunne gå til eksamen ikke er optimale for eleverne.
Pkt. 3: 08.45-09.00: Oprettelse af valgfag – Faglig fordybelse 2 (15 min)
Sagsansvarlig:
Karina Krage
Sagsfremstilling:
Med de begrænsede muligheder som nødbekendtgørelsen giver ift. opsamling på elevernes læring under
skolelukningen i forbindelse med COVID-19, er der behov for, at der tænkes alternativt, således at eleverne
kan få samlet op på fag som Naturfag og Farmakologi.
Indstilling:
Der indstilles derfor til, at der oprettes et valgfag under navnet: Faglig Fordybelse 2, hvor eleverne kan få
samlet op på de mangler, som eleverne måtte have i forbindelse med online undervisning under
skolelukningen.
De elever som ønsker faget: Engelsk i valgfag, får fortsat mulighed for dette, så frem at der er nok elever til
at oprette et hold.
Referat:
Online undervisningen opleves som en stor glæde med stort læringsudbytte for eleverne. Flere elever
oplever større fordybelse under denne læringsform. I faget naturfag og farmakologi er det manglende fysiske
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fremmøde en udfordring for at nå målene i faget. Udvalgte områder under fagene skal tilbydes som valgfag
på 2 uger på 4. skoleperiode. Det drejer sig om valgfag til ca. 250 elever.
Der er en bred opbakning fra LUU SOSU til at oprette valgfagene. SOSU Nord opretter disse.
Pkt. 4: 09.00 - 09.10: Orientering om optag og frafald (10 min)
Sagsansvarlig:
Jan Kempf Bertelsen, Marianne Stage
Sagsfremstilling:
Der orienteres om optag og frafald på grundforløb og hovedforløb. Punktet er et fast punkt på dagsordenen.
Indstilling:
Det indstilles til at LUU drøfter orienteringen og tager den til efterretning.
Referat:
Frafaldstallene på SSA og SSH er i generelt set i positiv udvikling. De indsatsområder der er arbejdet med
ser ud til at have en positiv virkning. Det tidligere store frafald har overvejende været grundet udfordringer
uden for skoletiden og personlige problemer. Der er i frafaldstallene ikke kigget på alder og etnisk herkomst.
SOSU Nord oplever ikke udfordringer med at understøtte elever med faglige udfordringer og sproglige
vanskeligheder. Det største frafald ligger hos elever med store private udfordringer.
SOSU Nord arbejder på at komme mere i dybden med frafaldstallene og indsamle data på, hvilke elever der
er frafaldstruet.
Kommunerne oplever at elever, med dansk som andetsprog, har udfordringer når de kommer ud i
praktikken. Der er på KURSUS Nord lavet en række mulige indsatser for at styrke elevernes sproglige
færdigheder.
Aalborg kommune har oplevet en nedgang i frafaldet efter de har taget voksenlærlingeordningen i brug.
Optagstallene for SSH ligger 1 over dimensioneringen. Den kommunale dimensionering er på -14, da 15
elever er ansat hos private udbydere.
Optagstallene for SSA ligger 122 under dimensioneringen. Disse elever skal findes blandt meritelever til
2011 og 2012 optaget. Brønderslev Kommune optager ikke elever i 2. halvår af 2020. Dette indgår i tallene.
Der gøres opmærksom på det igangværende samarbejde mellem de enkelte kommuner,
uddannelseslederen på grundforløbet og praktikpladskonsulenterne hos SOSU Nord, om at finde de
resterende elever.

LUU SOSU kan konstatere at der har været et stor frafald både ved kommunerne og ved Regionen.
Frafaldstal SSH:
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Frafaldstal SSA

Pkt. 5: 09.10-09.15: Ferie i skolepraktikplaner (5 min)
Sagsansvarlig:
Marianne Stage, Dorthe Koch
Sagsfremstilling:
Endelig afrunding af ferieplanlægning i forbindelse med udarbejdelse af skolepraktikplaner. Juleferie i
praktikperioder vil fremover blive fast på linje med juleferien i skoleperioder, ferien vil blive præciseret med
datoer på skolepraktikplanerne.
Indstilling:
LUU bedes tage punktet til efterretning.
Referat:
Juleferie på skolepraktikplanerne bliver den samme for eleverne om de er i skole eller om de er i praktik
Det vil fremgå af alle skolepraktikplaner.
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Lokalt skal der gøres opmærksom på at helligdag ikke er feriedage.
Der er bred enighed til dette forslag i LUU SOSU. Forslaget vedtages.
Pkt. 6: 09.15-09.30: Udvikling af online kurser (15 min)
Sagsansvarlig:
Maybritt Skak Pedersen
Sagsfremstilling:
KURSUS Nord har gennem COVID-19 lukningen arbejdet med at udvikle Online forløb, hvilket har vist sig at
være en succes. Derfor forsætter dette arbejde nu med bl.a. udbudsforløb og på den måde bliver det muligt
at åbne KURSUS Nord igen.
Indstilling:
Dette punkt er et orienteringspunkt vedr. status på den online version af KURSUS Nord, efterfulgt af en
dialog om det fremtidige behov for onlinekurser.
Referat:
PP om online kurser gennemgås. PP sendes ud med referatet.
Allerede planlagte kurser, der kan afholdes som online kursus, udbydes nu. Der skrives ud til de tilmeldte
kursister om muligheden for at deltage i kurset online.
Ud af 70 elever der var tilmeldt SOSU Klar, har 55 meldt sig den online version. Ergonomi/Forflytning
bortfalder da det, grundet COVID-19, ikke er muligt af afvikle før efter d. 8. juni 2020. Kurset stopper derfor 2
dage tidligere end planlagt. Dette vil blive meldt ud fra KURSUS Nord.
KURSUS Nord efterspørges om der er opstået behov for særlige kurser, grundet COVID-19. En mulighed
kunne være et SOSU Klar forløb for ny-ledige inden sommerferien.
Kommunerne melder tilbage at det store fokus i øjeblikket er genåbningsplanen og at der på nuværende
tidspunkt, ikke er et overblik over hvilke kurser og tiltag der er behov for. Jobcentrene og driften i
kommunerne skal ligeledes involveres i denne efterspørgsel.
KURSUS Nords efterspørgsel kan tages med på netværksmøder og inputs herfra meldes tilbage, direkte til
KURSUS Nord.

Pkt. 7: 09.30-09.40: Henvendelse til PASS vedr. samarbejde med private udbydere (10 min)
Sagsansvarlig:
Jan Bertelsen, Hanne Kristensen
Sagsfremstilling:
Fra referat af mødet d. 29.11.2019, pkt. 6 Eventuelt:
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Som tidligere aftalt på LUU SOSU møde har de, på vegne af LUU SPSU, kontaktet PASS omkring de private
udbydere og praktik. De har udarbejdet en mail der er fremsendt og modtaget ved PASS. Der afventes en
tilbagemelding.
Der gives en status på henvendelsen.
Indstilling:
Bilag:
LUUs forespørgsel til PASS
Referat:
PASS har grundet Covid-19 ikke haft tid til at drøfte vores henvendelse i november 2019 om samarbejdet
med de private udbydere på SSA uddannelsen.
LUU SOSU afventer svar og rykker for svar senere på året.
Pkt. 8: 09.40-10.10: Valg af ny formand (30 min)
Sagsansvarlig:
Jan Bertelsen
Sagsfremstilling:
Grundet Marianne Notholms nye job ønskes nyvalg til formandsposten.
Indstilling:
Det indstilles til at LUU drøfter og indstiller kandidat til formadsposten. Enten gennem valg eller kåring.
Bilag:
Forretningsorden LUU SOSU 12.02.2019
Referat:
Der kigges på sammensætningen af LUU SOSU. Der skal vælges en ny formand til den resterende periode
indtil det næste ordinære valg i januar 2022.
FOA (Anette Press) indstiller Lotte Quist fra Region Nordjylland til ny formand. LUU SOSU tilslutter sig
indstillingen. Lotte Quist vælges som ny formand for LUU SOSU fra 12.05.2020.
Der sendes en ny forretningsorden til underskift ved formanden og næstformanden.
Pkt. 9: 10.10-10.20 Eventuelt (10 min)
Generhvervelse af førstehjælp:
Karina Krage
Grundet CONVID-19 har SOSU Nord ikke kunne afholde faget generhvervelse af førstehjælp for ca. 400
elever.
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Det indstilles til LUU SOSU at skolen kan få dispensation til at eleverne ikke har generhvervet førstehjælp når
de kommer ud i deres somatiske praktik 3 efter sommerferien.
FOA henviser til at undersøge et eventuelt samarbejde med Logistikafdelingen, Aalborg universitetshospital
eller Beredskabsskolen.
RN undersøger om eleverne kan få generhvervelse af førstehjælp online og eventuelt suppleret med en fysisk
del under deres somatiske praktik. RN vender tilbage, direkte til Karina.
Praktik- og skoleperioder for gravide under genåbningen efter COVID-19:
Ved spørgsmål en henvendelser om ikke at fremmøde i praktik eller på skoleophold under genåbningen,
grundet graviditet, henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger eller en konkret lægeerklæring.
Link til SST: https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-gravide
Næste møde
Næste møde i det lokale uddannelsesudvalg er planlagt til 30.06.2020 (ekstraordinært)
Mødet afvikles efter behov.
Punkter til næste møde:


Henvendelse til PASS



Projektbeskrivelse om delvist online undervisning, Karina Krage
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