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Dagsorden LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det 

pædagogiske område 

 

Tid: Mandag d. 21.09.2020 kl. 09.00-10.00 

Sted: TEAMS 

 
Deltagere: Maria Flindt, KKR Aalborg   

René Johansen, FOA Frederikshavn 

 Anne-Grethe Sveistrup, FOA Aalborg  

 Kirsten Kilian, 3F Nordjylland   

Jan Kempf Bertelsen, uddannelseschef  

Jeanette S. Lützhøft, SOSU Nord uddannelsesleder  

 Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord leder Kursus Nord 

Bente Dahl Linnemann Nielsen, FOA Mariagerfjord 

 

Afbud: Jes Dalsgaard, Private arbejdsgivere 

Louise Refstrup Hejlesen, SOSU Nord lærerrepræsentant 

Andreas Lauest, elevrepræsentant Aalborg  

Gæster:  

 

Referent: Dinna Bælum, SOSU Nord Uddannelsessupport 

 

Punkter: 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

2. Orientering om optag og frafald (10 min) 

3. Spørgeramme AMU aktivitet (15 min) 

4. Status på opstart nye hold samt på EUV1 (15 min) 

5. Eventuelt (xx min) 

 

 

Pkt. 1:  09.00-09.05 : Godkendelse af dagsorden (5 min) 

 
Sagsansvarlig:  

Jan Kempf Bertelsen 

 

Indstilling: 

Det indstilles at godkende dagsordenen. 
 

Referat: 

Dagsordenen godkendes.  

 

Pkt. 2: 09.05 - 09.15 – Orientering om optag og frafald (10 min) 
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Sagsansvarlig:  

Jan Kempf Bertelsen 

 

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: 

Pkt. 2 og 4 gennemgås sammen.  

 

Optag: 
Kommende 2010 optag er næsten fordoblet i antallet af EUV1 elever. Eleverne fordeles på to mindre hold og 

der tilføres ekstra underviserkapacitet.  

 

Frafald: 
I bilag over optag og frafald medregnes elever der genoptages på andre hold kun som frafald og ikke som 

optag på nyt hold. 

 

FOA Frederikshavn har fået flere henvendelser der går på hvor it-parat man skal være inden opstart på 

uddannelsen. 

Der er ingen krav til it kompetencer inden opstart på uddannelsen. Hvert optag starter med 5 dages intro, hvor 

it indgår som en del af undervisningen.  

 

Der bliver ligeledes spurgt ind til trivsel blandt eleverne når erfarne undervisere stopper som det netop har 

været tilfældet. I dette tilfælde har enkelte elever fået vejledning af en tidligere underviser, hvilket har skabt 

uro blandt eleverne.  

SOSU Nord henviser til, at der mellem underviser og SOSU Nord efter dennes opsigelse efter eget ønske har 

været visse uoverensstemmelser. Disse er imidlertid ryddet af vejen, således der kan være fuld fokus på 

elevernes læring. 

SOSU nord er meget opmærksom på trivsel for alle elever i relation elev/underviser. 

 
 

Pkt. 3:  09.15-09.30: Spørgeramme AMU aktivitet (15 min) 

 
Sagsansvarlig:  

Maybritt Skak Pedersen 

 

Sagsfremstilling: 

Årlig spørgeramme for indmelding af AMU-aktivitet, tendenser og behov fra LUU til FEVU. 

FEVU har udsendt brev til LUU d. 30. juni 2020, med tidsfrist for indmeldelse af behovsredegørelsen for 

SOSU Nord. (Vedlagt i bilag)  
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Den Årlig spørgeramme for indmelding af AMU-aktivitet, tendenser og behov, forudsætter en drøftelse inden 

indmelding til FEVU. Desværre var tidsfristen for indmeldelse ganske kort og derfor er det aftalt med FEVU 

og LUU formanden, at KURSUS Nords konsulenter i samarbejde med lederen af KURSUS Nord, har 

udarbejdet et udkast der er indmeldt til FEVU 17. august. Det er aftalt at udkastet efterfølgende drøftes i LUU 

i september, hvorefter tilføjelser og justeringer meldes til FEVU pr. mail.  

Besvarelserne i spørgeskemaet er markeret med gult. 

 

Indstilling: 

Udkastet til den årlige spørgeramme for indmelding af AMU-aktivitet, tendenser og behov er vedhæftet som 

bilag, LUU bedes kvalificere og godkende udkastet på mødet.  

Bilag: 

Bilag pkt. 3 - Spørgeramme til LUU udkast. august 2020 

Bilag pkt. 3 - Bilag 1. Orientering om temaer for UUL-puljen 2020-22 

Bilag pkt. 3 - Brev til LUU 300620 

 

Referat: 

Spørgerammen gennemgås og tilføjelser efterspørges. 

 

FOA Frederikshavn efterspørger udbud omkring hygiejne. Medarbejdere der arbejder inden for det 

pædagogiske område, skal have et skærpet fokus på hygiejne for at nedbringe smitte generelt. 

Kursus Nord undersøger hvad der udbydes på nuværende tidspunkt og kontakter efterfølgende FOA 

Frederikshavn. 

 

SOSU Klar et er samarbejde mellem KURSUS Nord, jobcentre og arbejdsgivere. Borgerene tilbydes et 

kortere forløb hvor de kan afklare om SOSU området er noget for dem. Efter forløbet kan de søge ind på 

GF2 på SOSU området. 

Der skal være opmærksomhed på at der ikke gives merit for SOSU Klar, for til at skabe et fælles og 

sammenhængende forløb på uddannelsen. 

 

KURSUS Nord arbejder med udviklingen af meritmodellerne. 

  

Pkt. 4:  09.30-09.45: Status på opstart nye hold samt på EUV1 (15 min) 

 
Sagsansvarlig:  

Jeanette Lützhøft 

 

Sagsfremstilling: 

Uddannelsesleder på pædagogisk assistent orienterer kort om opstart på nye klasser samt giver en foreløbig 

status på EUV1 forløb. 

 

Indstilling: 

Det indstilles til, at LUU drøfter orientering, hvis denne giver anledning til spørgsmål. 

 

Referat: 

Se pkt. 2. 
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Pkt. 5: xx-xx Eventuelt (xx min) 

 
Maybritt Skak Pedersen 

Ved KUSUS Nord er der skærpet opmærksomhed omkring rammerne for kursusafviklingen, således alle 

krav fra sundhedsmyndighederne overholdes. Under afviklingen af kurser forbliver man i de grupper man 

fremmøder med, altså man forbliver i egen kommune, plejecenter mm.  

Der kan omstilles fra fysiske kurser til online kurser alt efter kommuner og samarbejdspartners ønsker. Der 

tilbydes et rum hvor man kan deltage ved fysisk såvel som online fremmøde i ét og samme kursus. 

 
Jan Kempf Bertelsen: 

Covid-19 

SOSU Nord forholder sig til de nye udmeldte tiltag fra regeringen i forhold til at begrænse smittespredning, 

ved at sende de medarbejder hjem, der har mulighed for at arbejde hjemme. Skolen er fortsat åben med 

undervisning, studievejledning mm for eleverne. Der vil ligeledes altid være en ledelsesrepræsentant tilstede 

på skolen. SOSU Nord har undersøger muligheden for at få et testcenter placeret ved skolen. 

 

Røgfriskole 

Efter sommerferien er SOSU Nord blevet en røgfri skole. Der er ansat en rygestopvejleder, der på nuværende 

tidspunkt er rundt i de forskellige teams og elevråd for at fortælle om principperne i opgaverne samt den 

fremadrettede indsats. 

 

Lokalafdelinger: 

GF2 SOSU tilbydes på nuværende tidspunkt i Frederikshavn og Aars. Fra januar 2021 planlægges også at 

udbyde GF2 SOSU i Mariagerfjord-, Hobro- og Jammerbugt kommune. 

 

 

Næste møde 

 

Næste møde i det lokale uddannelsesudvalg er planlagt til 30.11.2020. 

 


