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Chef for social – og sundhedsuddannelserne og PTU 

Chefen er en del af chefgruppen og refererer til direktøren 
 

 Chefen er overordnet ansvarlig for at 

omsætte de politiske visioner, planer 

og lovgivning på erhvervsuddannelses-

området til skolens tilrettelæggelse og 

udbud af uddannelser. 

 

 Chefen er strategisk leder og har det 

strategiske ansvar for udvikling af  

social- og sundhedsuddannelserne samt 

EUX og PTU. 

 

 Chefen er ansvarlig for, at der sker en 

løbende udvikling og effektivisering af 

egne funktionsområder med udgangs-

punkt i skolens mission, vision og  

værdigrundlag. Samt på baggrund af 

vedtagne strategier, aktuelle mål og 

indsatsområder herunder opfølgning på 

HØG, ETU, VTU og særlige opfølgnings-

planer.  
 

 Chefen har i samarbejde med den øv-

rige ledergruppe ansvar for udfoldelse 

og implementering af skolens strategi. 
 

 Chefen er ansvarlig for at fremme den 

interne og eksterne kommunikation i 

samarbejde med den øvrige ledelse. 
 

 Chefen er ansvarlig for at udvikle og im-

plementere skolens pædagogiske stra-

tegi i tæt samarbejde med uddannelses-

chefen for pædagogisk assistentuddan-

nelse og for at initiere nye organisatori-

ske og pædagogiske tiltag på baggrund 

af den samfundsfaglige udvikling.  
 

 Chefen har tværgående strategisk an-

svar for udvikling af skolens skematek-

niske planlægning og logistik. 
 

 

 Chefen er overordnet leder af skolens 

PTU-tilbud og har ansvar for den strate-

giske udvikling af tilbuddet samt samar-

bejdet med Tradium og jobcenteret. 

 

 Chefen er pædagogisk leder for eget 

uddannelsesområde og har ledelsesan-

svar for den daglige drift af GF2 SOSU, 

hovedforløbene på social- og sundheds-

uddannelserne samt EUX velfærd. 
 

 Chefen har ansvar for udvikling af so-

cial- og sundhedsuddannelserne, EUD, 

EUV og talentforløb samt proces for ud-

vikling af de lokale undervisningsplaner 

til forløbene.  

 

 Chefen er ansvarlig for udvikling af EUX 

velfærd på GF2 og hovedforløbene - og i 

samarbejde med uddannelseschefen for 

PA på GF1. Herunder ansvarlig for pro-

ces for udvikling af lokale undervis-

ningsplaner i samarbejde med EUX-ko-

ordinator og for samarbejde med Tra-

dium om undervisere på EUX. 

 

 Chefen er ledertilforordnet i LUU SOSU 

og er ansvarlig for udarbejdelse af dags-

ordner og afholdelse af møder i samar-

bejde med formanden. Endvidere er 

chefen ansvarlig for skolens skoleprak-

tikråd, herunder indkaldelse og dagsor-

den. 
 

 Chefen er overordnet ansvarlig for det 

praktikpladsopsøgende arbejde inden 

for uddannelsesområdet. 
 

 Chefen er overordnet ansvarlig for sko-

lens engagement og deltagelse i 

SKILLS. 
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 Chefen er personaleleder for uddan-

nelseslederen på PTU, for skolens cen-

trale skemalægger og for undervisere  

tilknyttet områdets uddannelser i Ran-

ders. Personaleledelsen omfatter ansvar 

for rekruttering, talentudvikling, fasthol-

delse samt kompetenceudvikling af 

medarbejderne. Og for at sikre en stærk 

organisering, et godt samarbejde og ud-

vikling af dette inden for eget ansvars-

område og tværs af skolen. 

 

 Chefen har ansvar for i samarbejde med 

arbejdsmiljøgruppen at sikre understøt-

telse og fortsat udvikling af et godt ar-

bejdsmiljø. 

 

 Chefen er faglig- og udviklingsan-

svarlig leder og har ansvar for at sikre 

og fremme samarbejde på tværs af sko-

lens forskellige aktivitetsområder samt 

sikre, at der skabes rammer for videns- 

udveksling og udviklingspotentialer in-

den for eget ansvarsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chefen er ressourceleder og er sam-

men med den øvrige ledergruppe med-

ansvarlig for skolens samlede økonomi. 

Chefen er budgetansvarlig for eget an-

svarsområde, herunder for at der er 

overensstemmelse mellem uddannelser-

nes aktivitet og driftsudgifterne. 

 

 Chefen er organisatorisk leder og har 

ansvar for koordinering, fastholdelse og 

udvikling af interne og eksterne samar-

bejdsflader i relevans til eget ansvars-

område og er ansvarlig for at fastholde 

og udvikle netværk med øvrige faglige 

og politiske interessenter.  

 

 Chefen skal sikre samarbejde med eks-

terne samarbejdspartnere i relation til 

eget ansvarsområde.  

 

 

 

 

 

 


