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Referat

Lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg på det pædagogiske område

Tid

Mandag den 07.02.2022 kl. 09.00 – 12.30

Sted

Mødelokale 1.46

Deltagere

Maria Flindt, KKR Aalborg
Peter Bech Christensen, FOA Mariagerfjord
Jes Dalsgaard, Private udbydere - AFBUD
René Johansen, FOA Frederikshavn - AFBUD
Anne-Grethe Sveistrup, FOA Aalborg
Lene Nielsen, FOA Vendsyssel
Kirsten Kilian, 3F Nordjylland
Andreas Lauest, elevrepræsentant Aalborg - AFBUD
Gunnar Andersen, elevrepræsentant Aalborg - AFBUD
Jan Kemp Berthelsen, SOSU Nord uddannelseschef
Jeanette S. Lützhøft, SOSU Nord uddannelsesleder
Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord leder Kursus Nord
Louise Refstrup Heilesen, underviserrepræsentant SOSU Nord - AFBUD

Referent:

Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Dagsorden mandag den 07.02.2022
1.
2.

Kl. 09.00-09.05 Godkendelse af dagsorden
Kl. 09.05-09.25 Status på optage- og frafaldstal v/Jan Kempf Bertelsen – bilag eftersendes

3.

Kl. 09.25-09.50 Optagelse Grundforløb 1 v/Maybritt Skak Pedersen

4.

Kl. 09.50-10.20 Orientering ved SOSU Nord v/Jan Kempf Bertelsen
4.1 SSA-elev vinder 3. plads i PIU-konkurrence
4.2 Status på COVID-19
4.3 Status på udpegning til lokale uddannelsesudvalgs nye udpegningsperiode 01.05.2022-30.04.2026 –
bilag

5.

Kl. 10.20-10.50 Gennemgang af aktionslisten - bilag

6.

Kl. 10.50-11.00 Eventuelt

7.

Næste møde
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Pkt. 1 – Kl. 09.00-09.05 Godkendelse af dagsorden
Sagsansvarlig: Maria Horse Flindt
Indstilling:
Det indstilles til LUU at godkende dagsordenen.
Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 – Kl. 09.05-09.25 Status på optage- og frafaldstal v/Jan Kempf Bertelsen

Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Sagsfremstilling: Kort fremstilling af de sidste optag- og frafaldstal
Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage fremstilling til efterretning.
Referat:
Tallene blev eftersendt og gennemgået.
Der var enighed om, at frafaldstallene ser fornuftige ud, men at dimensioneringen på det pædagogiske område
er bekymrende lille.
Det blev aftalt, at skolen og LUU skal have en tættere dialog omkring de grundforløbselever, som ikke får
ansættelse.
Det blev aftalt, at FOA vil analysere på deres tal ift., om nogle af de EUV-elever de henviser til uddannelse evt.
allerede har gennemført et grundforløb tidligere, da der var en formodning om, at denne type elever findes derude
et sted på arbejdsmarkedet. Det er lykkedes for enkelte kommuner at nå i mål med dimensioneringen med elever,
som har taget et grundforløb tidligere.
Orientering blev taget til efterretning.
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Pkt. 3 – Kl. 09.25-09.50 Optagelse Grundforløb 1 v/Maybritt Skak Pedersen
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
Sagsfremstilling:
Det er tidligere blevet aftalt, at når talmaterialet vedr. optag fra grundskolen er kendt, skal det præsenteres på
LUU. SOSU Nord har nu gennemført en analyse af optaget til Grundforløb 1 i august 2021. Herunder en analyse
i forhold til elevernes deltagelse på intro og brobygning.
Punktet er en præsentation af grundskoleelevernes ansøgning til SOSU Nords uddannelser fordelt på kommuner.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage fremstilling til efterretning.
Referat:

Maybritt gennemgik præsentation fordelt på bopælskommune.
Tallene viser, at 72% af de grundforløb 1-elever, som SOSU Nord optager har mødt og deltaget i KURSUS Nords
intro- og brobygningsprogram. Det team, der varetager intro- og brobygningsaktiviteterne i KURSUS Nord sikrer,
at det, som eleverne blev vist og lovet i intro- og brobygningen, matcher med det de møder, når de kommer ind
på skolen.
Maybritt udleverede oversigt, som viste, hvilke grundskoler eleverne kommer fra. Undersøgelser har vist, at det
bedst kan betale sig at køre aktiviteter med de skoler, som i forvejen sender elever til SOSU Nord fremfor at gå
efter de grundskoler, som ikke gør.
For at komme videre med de skoler, som ikke sender elever denne vej, foreslog LUU at gå i dialog med de lokale
arbejdsmarkedsråd i en fælles henvendelse.
Maybritt forklarede, at SOSU Nord er i gang med at indgå partnerskabsaftaler med de respektive kommuner, og
at problematikken er dagsordensat i den dialog skolen har med det politiske niveau i kommunerne, for på den
måde at få præget den dagsorden som i sidste ende når ud til de respektive skoleledere, da det er her vi støder
på en mur. Men det tager tid at få dagsordensat.

Præsentationen vedhæftes referatet til orientering.

Pkt. 4 – Kl. 09.50-10.20 Orientering ved SOSU Nord v/Jan Kempf Bertelsen
Pkt. 4.1 - SSA-elev vinder 3. plads i PIU-konkurrence:
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Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Sagsfremstilling:
Der afholdes hvert år en national PIU-konkurrence, hvor elever, der har været i praktik i udlandet kan indsende
deres historie. En af SOSU Nords tidligere social- og sundhedsassistentelever, som var i praktik i Tyskland, har i
år vundet 3. pladsen.
Se evt. link: PIU PIU - Praktik i udlandet for elever i erhvervsuddannelserne (ufm.dk)

Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage fremstilling til efterretning.
Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 4.2 – Status på COVID-19:
Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen

Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage fremstilling til efterretning.
Referat:

Corona har ikke længere status af en samfundskritisk sygdom, og restriktionerne er faldet bort. Dog får
elever/kursister og ansatte udleveret selvtest til to ugentligt tests. Der bliver dog færre og færre som har brug for
disse, da rigtig mange efterhånden har haft corona.
Det har naturligvis også betydet, at rigtig mange undervisere har været ramt enten pga. egen sygdom eller deres
børns sygdom, og undervisningen er derfor blevet gennemført dels med vikardækning og dels ved virtuel
undervisning. Men ingen hold har siddet uden undervisning, og eleverne har været rigtig dygtige til at hjælpe
hinanden.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Pkt. 4.3 – Status på udpegning til lokale uddannelsesudvalgs nye udpegningsperiode 01.05.2022-30.04.2026 bilag:
Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen

Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage fremstilling til efterretning.
Referat:
Mødet har egentlig status af at være det sidste i den nuværende udpegningsperiode, så der blev takket for godt
samarbejde.
Der er sikkert nogle af LUU-repræsentanterne, som vil blive genudpeget, og Jan Bertelsen gav status på de
personer, som FOA allerede har udpeget til den nye periode.
Da SOSU Nord er i gang med en ny organisationsstruktur, kan det også komme til at betyde lidt rokade ift.
repræsentationen i LUU fra skolens side.
Orientering blev taget til efterretning.

Jan Bertelsen havde lidt ekstra orienteringspunkter, som nævnes herunder:
Skills på social- og sundhedsområdet:
SOSU Nord vandt igen i år det regionale mesterskab i Skills på SOSU-området, og går dermed videre til DM i
Skills igen i år.
Skolen er stor fortaler for, at der også skal gennemføres Skills-konkurrence på det pædagogiske område, da
deltagelsen i denne også kan være med til at skabe god identitet og stolthed til faget, og da det også er godt
rekrutteringsmæssigt set.

EUX:
Det er i bestyrelsen og i ledelsen besluttet, at SOSU Nord udbyder EUX på det pædagogiske område fra 2023.
Det er allerede blevet taget positivt imod i de kommuner, hvor SOSU Nord allerede har partnerskabsaftaler, og
det er helt klart med til at tale ind i kvaliteten i uddannelserne.
På SOSU-området er der lige indgået samarbejdsaftale med en skole i Norge via Erasmus, hvor vi udveksler
elever, og kan trække AUB-midler hjem på eleverne.
Arbejdskraftmanglen er så stor på alle niveauer, så alle de unge, som kunne have lyst til at arbejde på det
pædagogiske området skal gives alle muligheder for at kunne gå denne vej.
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Skolen begynder også at kunne se gennembrud i nogle kommuner, som begynder at give EUX-elever
uddannelsesaftaler.
Når man taler EUX, taler man også om et andet krav til studiemiljø, og der blev i 2021 arrangeret en gallafest for
EUX-eleverne. Det var en stor succes, men det bliver godt at få den pædagogiske elevgruppe med.

Frafaldsrapport:
Regionen har udarbejdet en frafaldsrapport på SOSU-området, som har direkte transfer til det pædagogiske
område, hvor én af pointerne var, at det ikke er transporten som er årsag til frafaldet på hovedforløbet. Der er det
andre faktorer, som gør sig gældende.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 5 – Kl. 10.20-10.50 Gennemgang af aktionsliste – bilag

Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Indstilling:
Det indstilles til LUU at gennemgå og opdatere aktionslisten.
Referat:
Aktionslisten blev gennemgået og opdateret.

Pkt. 6 – Kl. 10.50-11.00 Eventuelt

Praktikvejleder EDV-kursus:
Der blev gjort opmærksom på, at der er åben tilmelding på kurset, og at kurset gennemføres, men at der sagtens
er plads til flere på holdet. Kurset starter i uge 12 og ligger spredt over 3 gange, så kursisterne kan nå tilbage og
arbejde med deres elever, og så tilbage til kurset igen.
Orienteringen blev taget til efterretning.

EUV1-deltid:
Skolen har modtaget en del forespørgsler på, om EUV1 kan tages som deltid, og det har SOSU Nord været ved
at undersøge. Der er nogle skoler på Sjælland, som kører efter en mere fleksibel model, men det er i bund og
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grund noget, som LUU skal tage stilling til. Derfor er der en lille arbejdsgruppe i gang med at kigge på mulige
løsninger, og LUU vil derfor på et senere tidspunkt blive orienteret yderligere herom.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 7 – Næste møde
Næste ordinære LUU-møde er planlagt til mandag den 16.05.2022 kl. 09.00-13.30 –
mødet er udvidet med en time, da der bl.a. skal gennemføres proces omkring
udbudspolitik, FEVU behovsanalyse mm.
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