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Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- 

og sundhedsområdet (EKSTRAORDINÆRT MØDE) 

 

Tid: Tirsdag d. 30.06.2020, kl. 08.30-12.00 

Sted: 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  

Mette Nielsen, elevrepræsentant Aalborg  

Jan Kemp Berthelsen, SOSU Nord uddannelseschef  

Karina Krage, SOSU Nord uddannelsesleder 

Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord leder Kursus Nord 

 

Afbud: Dinna Bælum 

 Anita Gajhede 

 Mette Nielsen 

 Cecilie Marie Lodahl Vestergaard 
 

 

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht, SOSU Nord 

 

Punkter: 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

2. Orientering om optag og frafald (10 min) 

3. Orientering SOSU Nord herunder covid-19 (30 min) 

4. Nødberedskab sommer 2020 (15 min) 

5. SOSU Nords rygepolitik (30 min) 

 

PAUSE  

 

6. Eventuelt (10 min) 
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Pkt. 1:  09.00-09.05 : Godkendelse af dagsorden (5 min) 

 
Sagsansvarlig:  

Jan Kempf Bertelsen 

 

Indstilling: 

Det indstilles at godkende dagsordenen. 
 

Referat: 

Det blev præciseret, at dette ekstraordinære møde er blevet fastholdt, da der er et vigtigt punkt omkring 

røgfri skole- og arbejdsdag, hvortil LUU’s input er vigtige. 

 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

  

 

Pkt. 2: 09.05 - 09.15 – 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: 

Der blev gjort opmærksom på, at de opdaterede tal vil blive eftersendt efter mødet, da Marianne Stage var 

forhindret i at deltage i selve mødet. 

 

Kort opsummering på tallene (som var fra uge 26 – en ny opdatering forventes i indeværende uge): 

  

Grundforløb 1: 

Søgetallet er en smule lavere ift. til 2019, og denne tendens forventes at fortsætte på landsplan. 

Det samlede søgetal ligger på 126 elever til grundforløb 1 fordelt på følgende måde: 

Hjørring = 15 elever  

Frederikshavn = 11 elever 

Aars = 9 elever 

Og resten (93 elever) til Aalborg 

 

Grundforløb 2: 

Også her er søgetallet en smule bagud ift. 2019, men tallet udvikler sig fra uge til uge, så forventningen er, at 

2019-tallet nås. 
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Jan Kempf Bertelsen oplyste yderligere, at 10 elever er dumpet til den afsluttende grundforløb 2-prøve. 

Der er ikke analyseret på årsagerne endnu. Eleverne har 2. prøveforsøg i uge 27. 

 

LUU tog orienteringen til efterretning. 

 
 

Pkt. 3: 09.15-09.45 (30min) – Orientering SOSU Nord herunder covid-19 

 
Sagsansvarlig: Karina Krage og Jan Bertelsen 

 

Sagsfremstilling: 

Der orienteres om oprettelse af lokalafdelinger, status på indgåede partnerskabsaftaler samt seneste tiltag 

ved covid-19 

 

Indstilling: 

Det indstilles til at LUU drøfter orienteringen og tager den til efterretning 

 

Bilag: 

 

Referat: 

Jan Kempf Bertelsen og Karina Krage gav status. 

Der er ro på situationen på SOSU Nord, og undervisningen gennemføres under hensyntagen til 

retningslinjerne.  

Der er forlydender i pressen om, at elever sendes hjem i hele hold, og at elever ikke sendes hjem. 

Informationen fra Styrelsen for patientsikkerhed er af og til misvisende ift. sundhedsstyrelsens retningslinjer, 

som er de retningslinjer SOSU Nord som skole retter sig efter. SOSU Nord er derfor i løbende dialog med 

myndighederne, når der opstår tvivlsspørgsmål. 

 

Formanden for udvalget ønskede at kvittere for det konstruktive samarbejde, som igennem hele COVID-19-

perioden har pågået mellem skolen, FOA og arbejdsgiverne. Samarbejdet har været karakteriseret af 

sammenhold, og alle har bidraget positivt, og der har været en villighed til at finde løsninger på kryds og tværs. 

Der er blevet afholdt virtuelle møder hver uge. 

 

Der blev fra LUU spurgt ind til, om de elever, som sendes hjem, tilbydes fjernundervisning? 

 

Karina Krage svarede, at eleverne får fjernundervisning, men at det kan opleves som hårdt, fordi der er krav 

om afleveringer, og hvor man selvstændigt skal vise, hvad man kan. Der er mere fokus på den enkelte i 

fjernundervisningen, men det er også her at de lærer rigtig godt. 

SOSU Nord har ikke en retningslinje, der siger, at eleverne skal sendes hjem, når og hvis de har været i 

kontakt med en, som er testet positiv. For det siger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelse ikke -  men her siger 

Styrelsen for patientsikkerhed noget andet. Det skal SOSU Nord drøfte med dem senere i dag. 
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Når SOSU Nord står i situationer, hvor eleverne venter på svar på tests osv., så får eleverne online 

undervisning via ”Teams”, og underviserne forsøger at få dem til at følge med i gruppearbejde via Teams. Når 

størstedelen af eleverne er fysisk på skole, så er det den form for undervisning, der gennemføres. 

Underviserne har ikke mulighed for at køre to former for undervisning samtidig, så derfor må eleverne hænge 

i så godt de kan online. 

 

LUU tog orienteringen til efterretning. 

 

Lokalafdelinger: 

Jan Kempf Bertelsen gav en kort status ift. etableringen af lokalafdelinger på SOSU Nord. 

 

SOSU Nord har rettet henvendelse til kommunerne, og har afholdt møder, og der er foreløbig indgået 

partnerskabsaftale med Vesthimmerlands Kommune omkring udbud af grundforløb 1 og grundforløb 2. Der er 

tegnet lejeaftale med Erhvervsskolerne i Aars, hvor SOSU Nord vil udbyde undervisningen fra, og p.t. arbejdes 

der på at lokalerne er klar til at eleverne starter i uge 33. 

 

Der havde som udgangspunkt været en beskeden forventning til optaget dernede, men SOSU Nord står faktisk 

i den situation, at der er tilmeldt 28 grundforløb 2-elever i Aars, og der er nu lukket for tilgangen. Hvis der skulle 

kommer flere, må de henvises til undervisning på SOSU Nord i Aalborg.  

Der er også tilmeldt 9 grundforløb 1-elever i Aars. 

Det er et glimrende signal at sende, at det er muligt at etablere sig med lokalafdeling, og at SOSU Nord er 

kommet for at blive. 

 

SOSU Nord har indledt en række møder med diverse forvaltninger i Vesthimmerlands Kommune med henblik 

på at sikre en fortsat stabil tilgang derned til. 

 

SOSU Nord har tilsvarende møde med Mariagerfjord Kommune med henblik på udbud af grundforløb 2 og 

grundforløb 1-forløb. 

Der er desværre ikke så mange elever tilmeldt endnu, men forventningen er, at der starter et grundforløb 2 i 

uge 3 i 2021. 

 

I Frederikshavn har SOSU Nord på nuværende tidspunkt sendt en samarbejdsaftale til godkendelse, som vi 

afventer godkendelse af/underskrift på. 

SOSU Nord har etableret sig på Frederikshavn Handelsskole med grundforløb 1 og grundforløb 2. 

På grundforløb 1 er der tilmeldt 11 elever. 

På grundforløb 2 er der tilmeldt 58 elever. Hvis der kommer flere grundforløb 2-elever, vil de blive henvist til 

undervisning på SOSU Nord i Hjørring. 

 

Der er med andre ord stor interesse for SOSU Nords uddannelser i lokalområderne. 

 

Der pågår forhandlinger med Jammerbugt Kommune, og der er aftalt møde med dem igen her efter 

sommerferien. Forventningen er, at der oprettes et grundforløb 2 deroppe fra januar 2021. 
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Der pågår også samarbejde med de 3 FGU institutioner i regionen. 

 

LUU stillede spørgsmål til underviserne ift. arbejdet i lokalafdelingerne. 

 

Jan Kempf Bertelsen orienterede om, at SOSU Nord for ganske nylig har ansat en ny uddannelsesleder, som 

får ansvaret for lokalafdelingerne med et fast lærerkorps til de enkelte lokalafdelinger og med fast placering. 

Præsentation af den nye uddannelsesleder for lokalafdelingerne vil blive dagsordensat til det kommende LUU-

møde efter sommerferien. 

 

Der blev fra LUU’s side spurgt ind til, om SOSU Nord tilsvarende påtænker at oprette hovedforløb i 

lokalafdelingerne? Og der blev rejst bekymring ift., om eleverne så falder fra, når de skal til at ind på 

hovedforløbet på hovedskolen? 

 

Svaret herpå var nej, at SOSU Nord for nuværende ikke påtænker at udbyde hovedforløb i lokalafdelingerne. 

Men omvendt lever vi også i en tid, hvor der løbende skal evalueres - også set i lyset af COVID-19, som jo har 

vist en større mulighed for at afvikle uddannelse online. Men i så fald vil det skulle drøftes internt på SOSU 

Nord og med LUU, hvordan mulighederne ser ud fremover, og der skal fortsat sikres rekruttering ind til 

uddannelserne med så høj en kvalitet som muligt. 

 

Der blev fra LUU også spurgt ind til, hvor langt ned i elevantal SOSU Nord er villig til at gå for at gennemføre 

uddannelse lokalt? Og hvordan sikrer man et godt studiemiljø, hvis der eksempelvis kun er 2 elever tilmeldt? 

 

Svaret fra SOSU Nord var, at der skal tænkes i samlæsning der, hvor elevtallet er meget lavt. Eksempelvis i 

forhold til Mariagerfjord og Aars har SOSU Nord mulighed for at samle undervisning på tværs af de to steder 

online. Der er fra SOSU Nords side tale om en investering, og opgaven er vigtig at løse, så de helt unge også 

har en vej ind i vores uddannelser. Men alle muligheder for samlæsning på tværs skal afsøges og tænkes ind. 

 

SOSU Nord kommenterede ift., om eleverne vil falde fra, når de skal til at transportere sig ind til hovedskolen 

for at gennemføre et hovedforløb, at der lige er udkommet en rapport, hvor det netop fremgår, at det ikke er 

når de når til hovedforløbet, at de falder fra.  

 

I forhold til rekrutteringskanaler til lokalafdelingerne, arbejder SOSU Nord tæt sammen med kommunerne og 

på tværs af forvaltningerne. I takt med at partnerskabsaftalerne/samarbejdsaftalerne begynder at komme på 

plads, opstår der også en anden mulighed for at fylde holdene op, så de også bliver bæredygtige både 

økonomisk og pædagogisk set. 

 

Der var i LUU bred enighed om, at det giver god mening at udbyde grundforløbene i lokalafdelingerne, så de 

unge kan finde ud af, hvad det er for en vej denne branche kan tilbyde, men at det også er meget vigtigt at 

passe godt på og bevare fagligheden i branchen, hvorfor det fortsat vil være bedst at hovedforløbet tages på 

hovedskolen. 

 

LUU tog orienteringen til efterretning. 
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Pkt. 4:  09.45- 10.00 (15 min) - Nødberedskab sommer 2020  

 
Sagsansvarlig: Lotte Quist 

 

Sagsfremstilling: 

Vil der være behov for et nødberedskab henover sommeren i tilfælde af opblussen af pandemi 

 

Indstilling: 

Det indstilles at LUU drøfter ovenstående problemstilling med henblik på at afklare et evt. behov 

 

Bilag: 

 

Referat: 

Formanden ønskede i lyset af, hvor hurtigt udviklingen i COVID-19 kan rykke sig, at høre om udvalgets 

medlemmer har gjort sig nogen tanker om, hvordan det skal hånderes henover sommerferien, hvis vi ser en 

opblusning af smittespredningen? 

 

Der var bred enighed om, at praksis er klædt rigtig godt på til at håndtere situationen, og at de fleste elever 

har ferie, så længe skolen er helt lukket ned.  

De respektive arbejdsgivere melder derfor ud i baglandet, at man løser situationen lokalt henover sommeren. 

 
  

Pkt. 5:  10.10-10.40 (30min) – SOSU Nords rygepolitik 

 
Sagsansvarlig: Jan Bertelsen 

 

Sagsfremstilling: 

SOSU Nords rygepolitik har nu været til behandling i MIO og fremlægges for bestyrelsen. Der orienteres om 

indhold i rygepolitikken samt understøttende tiltag for elever og medarbejdere  

 

Indstilling: 

Det indstilles at LUU drøfter og godkender SOSU Nords rygepolitik med start 1/8 2020 på Sporet, Hjørring 

afdeling, Frederikshavns handelsskole samt Erhvervsskolerne i Års. 

 

Bilag: 

Udkast til politik for røgfri skole og arbejdsplads 

 

Referat: 

VUC og Aalborg Citygymnasie fastholder, at de først iværksætter røgfri skoledag næste år. 

SOSU Nord starter pr. august 2020. 

 



  
 

 

 

7 

 

Der var bred enighed i LUU om at hilse tiltaget velkommen, og at man syntes den politik og de retningslinjer 

der er udarbejdet er flot arbejde. Dog var det vigtigt for LUU at pointere, at de ikke efterspørger nogen ”politi-

løsning”. 

 

Jan Kempf Bertelsen kunne oplyse, at SOSU Nord læner sig op af den procedure og de erfaringer, som bl.a 

Erhvervsskoler i Aars har haft med implementeringen af røgfri skole- og arbejdsdag hos dem. Her har man 

ikke haft mange overtrædelser af reglerne, så det er også den forventning SOSU Nord har, men når der er en 

politik, skal der også være nedskrevet sanktionsmuligheder, men det er med vejledning og rådgivning for øje. 

Der bliver på SOSU Nord ansat en røgfri-vejleder i hhv. Hjørring og Aalborg. 

 

LUU ønskede en tilføjelse til pkt. 1 i selve politikken, hvor arbejdsgiverne gerne vil stå med som en af de parter, 

der allerede fra første overtrædelse bliver orienteret. Dette for at kunne sikre at arbejdsgivernes egene 

procedurer kan overholdes, og at hændelserne kan blive noteret på elevens sag.  

 

Dette blev taget til efterretning, og vil blive meldt tilbage til arbejdsgruppen.  

 

Derudover ønskede LUU at det blev præciseret i afsnittet omkring ”professionalisme”, at der ud fra et 

sundhedsmæssigt perspektiv er tale om evidensbaseret viden om, at rygning er en af de største trusler for den 

almene sundhed, fremfor at det er noget, som SOSU Nord mener.  

 

LUU bemærkede også, at UU er nævnt som en af de parter, der skal orienteres ved overtrædelser fra unge 

under 18 år, og spurgte, om dette var nødvendigt, og om det så også var nødvendigt at disse skulle sidde med 

ved samtalerne, da det kan virke ret overvældende for den unge? 

 

Der blev svaret, at SOSU Nord rent lovmæssigt skal underrette forældre, når der er tale om unge under 18 år, 

og at det er UU, som har kontakten ind i systemet, og som skal være der for at støtte op om eleven. Men 

hvorvidt det er nødvendigt at UU også skal sidde med ved samtalerne, vil blive bragt tilbage til arbejdsgruppen 

som et input de bør overveje yderligere. 

 

LUU’s input vil blive bragt tilbage til arbejdsgruppen, og en evt. revideret udgave af såvel politik som 

retningslinjer vil efterfølgende blive sendt til LUU’s orientering. 

 

LUU tog orienteringen til efterretning. 
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PAUSE  (15 min) 

 

  

 

Pkt. 10: Eventuelt (10 min) 

 

FEVU: 

Formanden orienterede om, at det oprindelige PASS og EPOS nu er blevet sammenlagt, og navnet er blevet 

ændret til FEVU. De har afholdt de første fælles møder. 

 

Der blev fra SOSU Nord spurgt ind til, om LUU har viden om, om det vil komme til at påvirke de respektive 

lokale uddannelsesudvalg? Indgår det i drøftelserne, at man påtænker at sammenlægge de to områder? 

Tidligere var VEU også et lokalt uddannelsesudvalg. Har I hørt noget om det? 

 

FOA oplyste, at de ikke er blevet orienteret om en sådan sammenlægning, og tænker heller ikke umiddelbart 

at det vil være en god ide, da uddannelsesretningerne er vidt forskellige.  

 

Formanden havde heller ikke fået nogen tilkendegivelser af, at det skulle gå den vej. 

 

Maybritt Skak Pedersen indskød bemærkning om, at LUU på forrige møde egentlig skulle have haft 

behovsredegørelsen til drøftelse, hvis man ellers skulle følge kutyme og normalt årshjul, men efterspørgslen 

af denne er udeblevet, hvilket formentlig skyldes, at PASS og EPOS har haft travlt med sammenlægningen. 

Derfor oplyste Maybritt, at den sandsynligvis kommer på som et punkt til efteråret.  

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

Rambølls evaluering: 

Formanden oplyste at hun, Hanne og Lene deltager i Rambølls evaluering i eftermiddag. 

 

Der blev fra de øvrige medlemmer efterlyst videredistribuering af spørgsmålene til de uddannelsesansvarlige 

i kommunerne.  

 

Lene Nielsen, KKR, sikrer, at disse bliver videredistribueret til kommunerne. 

 

 

 

AUB-aftalen: 

SOSU Nord har sendt brev til ældrecheferne i kommunerne omkring AUB-aftalen, og spurgte ind til, om LUU-

medlemmerne tænker, at det er noget de vil støtte op omkring? 
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Den udbredte holdning var, at det ikke kommer til at rykke ved noget. Ordningen er meldt meget sent ud. 

 

SOSU Nord takkede for input og henledte opmærksomheden på, at det jo rent faktisk først er nu at jobcentrene 

er ”kommet i omdrejninger”, og set i lyset af den øgede arbejdsløshed på baggrund af COVID-19, så kan der 

komme til at ske noget pludseligt ift. et stort antal brancheskiftere. Derfor er skolen bevidst om, at der pludselig 

kan ske en udvikling, som vil kalde på en hurtig reaktion, hvor det vil være ærgerligt at de pågældende evt. 

nye elever skal vente til de almindelige optag. Det kan betyde nogle skæve grundforløb, men hvis der er et 

behov, så er skolen klar. Det kalder naturligvis fortsat på et udbredt samarbejde og koordinering skole og 

arbejdsgivere imellem. Men det kan komme kommunerne tilgode både på den korte og den lange bane. 

SOSU Nord er indstillet på at gribe muligheden, også selvom det falder uden for det almindelige årshjul. 

 

LUU tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Næste møde 

 

Næste møde i det lokale uddannelsesudvalg er planlagt til 22.09.2020. 

 

 

 


