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Deltagere:  

Lotte Stentoft Dahl (LD) (Repræsentant for Randers Regionshospital)     

Irene Winther (IW) (Favrskov Kommune)     

Heidi Uldall Fredenslund SSA (HUF)( FOA)     

Ruth Skriver (RS) (Regionen MIDT, psykiatrien)   

Søren Jørgensen (elevrepræsentant)   

  

Maria Dyhrberg Rasmussen (MDR) (Direktør)   

Lars Due Juhre (LDJ) (Uddannelseschef)   

René Dybdal (RDY) (Udviklingschef)   

Elsebeth Søndergaard (ELS) (Eftervidereuddannelsesrepræsentant)   

  

Læringskonsulent Anna Opstrup Larsen deltager under punkt 6  

Kvalitetsmedarbejder Christine Kloster Warberg 

  

Referent:   

Rikke Læssøe Schmidt (RLS)  

  

Mødeleder:  

Maria Dyhrberg Rasmussen/Lars Due Juhre 

 

Afbud: 

Marianne Heilskov-Rousing (MHE) (Medarbejderrepræsentant)    

Bente Juulsgaard (BJ), Formand (Uddannelseskonsulent Randers Kommune)   

Hanne Nezlo Hansen (HNH) Næstformand (FOA)      

Sabine Billekop (FOA) 

 

  

Skolen er vært for en sandwich og en vand fra kl. 11.45  
12.00  1. Formanden byder velkommen.  BJ  

  
12.05  

2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden   
Mødet er ikke inddelt efter uddannelser, da vi vurderer, at alle punkter er af interesse 

for alle.  

  

BJ  

  Drøftelsespunkter    Ansvarlig  
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12.10  3. TEMA jf. årshjul: Udbudspolitik og efter-videreuddannelse  
  
Skolen skal beskrive en udbudspolitik som angiver retning for skolens efter- og 
videreuddannelsesområde 2022.   
Det er vigtigt, at skolens udbud af efter- og videreuddannelse afspejler de reele 
behov, som der opleves i praksis lige nu, men også at vi sammen kigger fremad og 
drøfter de kompetencer som udviklingen i praksis vurderes at fordre.  
Indstilling:   
På baggrund af et oplæg fra skolen drøftes;   
Hvilken retning og dermed udvikling vi ønsker skolens efter- og videreuddannelses 
tilbud skal følge fremover. Praksis og FOA bedes overveje og medbringe input til  

RDY  

 

 relevante eller særlige indsatsområder for 2022.   
René Dybdal holder oplæg med fokus på efter-videreuddannelse med ”bremse”, 
forstået som, at der er nedgang i aktiviteter af forskellige årsager. 

• Lav arbejdsløshed 
• Negativ erhvervsbillede 
• Generelt kompetence-tab 

Power point vedhæftet referat 
 
Lotte Stentoft: Opgaveglidning i regionen, hvor flere og flere SSA’er nu skal varetage 
sygeplejerskeopgaver pga. mangel på sygeplejersker ansættes igen flere med SSA-
baggrund på sygehusafdelingerne. Det kunne evt. gennem re-tænkning give 
muligheder i AMU-regi for efter-videreuddannelse. 
Ergo- og fysioterapeuter varetager også nogle steder flere og flere pleje-
omsorgsopgaver, som også kan kræver opkvalificering. 
 
Ruth Skriver: Socialområdet/psykiatrien mangler også arbejdskraft, det kunne fx være 
PAU’er som får supplerende sundhedsfaglig uddannelse (i somatiske og medicinske 
problemstillinger, samt medicinhåndtering) 
 
MDR: Kunne også være SSH’ere som måske med kompetenceløft kunne varetage 
specifikke områder som tidligere blev varetaget af SSA 
 
ELS: Tidligere har der være kurser målrettet komptenceløft i medicinhåntering af 
pædagogisk personale og der kunne stadig være et behov. 
 
MDR: AMU-kurser behøver ikke altid at være fysisk på skolen, men kunne også være 
ude i praksis, tættere på medarbejderne, mere til gængelighed. 
 
RDY:  Online kurser og webinar burde også have et potentiale, det kunne fx også være 
inden for nye fag så som teknologiforståelse og innovation. 
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Søren Jørgensen: Formidling af velfærdsteknologi, én ting er at de faglærte kender til 
teknologien, en anden del er formidlingen og oplæringen til brugeren. 
 
Ruth Skriver: Bekræfter kompetencetab, at der er en ond spiral i, at på trods af 
økonomisk ressource, er der ikke humane ressourcer at sende af sted, for der er ikke 
altid vikarer der kan dække opgaverne i praksis mens kolleger er på kursus. 
 
MDR: Hybridlæring – synkron/asynkron undervisning hvor vi er nysgerrige på både 
tidspunkter, lokationer, online, fysisk, e-learning. 
ELS: Vi er som skole del af et større Projekt sosu-online, som bl.a. arbejder med forløb 
der kan tilgodese nogle af ovennævnte behov. 
 
   

12.50  4. Selvevaluering 2020/2021  
  
Som en del af skolens obligatoriske kvalitetsarbejde udarbejder skolen årligt en 
selvevaluering. Skolen beslutter selv, hvilke emner der skal sættes fokus på.  
Selvevalueringen beskriver tematik samt handle- og evalueringsplaner for udvalgte 
indsatsområder.   
  
I 2021 er det besluttet at evaluering og handle på to udvalgte indsatsområder;   
Indsatsområde 1: Frafald på skolens social- og sundhedsassistentuddannelser  

Indsatsområde 2: Styrket pædagogisk ledelse og kollaborative lærersamarbejder  

  
På mødet fremlægges de udvalgte indsatsområder, samt de tilknyttede handle- og 
evalueringsplaner med henblik på kvalificering af handlinger på indsatserne.  
Kvalitetsmedarbejder Christine Kloster Warberg fremlægger skolens arbejde og 
systematik omkring selvevaluering. 
Power point er vedhæftet referat 
  
Indstilling:  
Fælles drøftelse og kvalificering af indsatsområder og handlemuligheder  
Ruth Skriver: Opfordring til at skolen fx under indsatsområderne inddrager praksis i 
sparring, helt konkret i ft. feedback-metoder, så der opleves en kontinuitet for 
eleverne gennem deres uddannelsesforløb. Og Ruth rakte hånden i forhold til flere 
aktiviteter/handlinger. Altså mere i retning af, at hun gerne så at praksis blev 
inddraget, hver gang skolen iværksætter et tiltag, der kan være relevant for dem at 
have kendskab til eller være medskaber af. 
    
Bilag:  
https://sosuranders.dk/om-skolen/kvalitet-og-evaluering/selvevaluering/   

  

 CWE 
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13.20  5. Skolepraktikplan for august og december 2022   
  

Der er udarbejdet skole-praktikplaner for august og december optag 2022 for både 

social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelsen.    

  

Uddannelsesplaner for SSA er lavet i forhold til den nye ferielov, således er der 5 

ugers ferie fra september til september. Der vil være elever, som ikke har optjent ret 

til ferie udover 3 ugers sommerferie og de vil, som hidtil, skulle aftale med 

arbejdsgiver om de skal afvikle ferie og betale selv, eller arbejde.  

  

I vedlagte planer fremgår, hvilke ferieperioder der skal aftales med arbejdsgiver  

IW: Præsenterer LUU for store frustrationer/bekymringer fra både Syddjurs 
Kommune og Favrskov Kommune i forhold til forskudte skolepraktikplaner mellem 
SOSU ØST og Randers SOSU og eleverne kommer i klemme på dette 
RS:  bakker op 
LDJ: Randers Social- og Sundhedsskole har allerede deltaget i samarbejdsmøde med 
SOSU Øst, men har et møde mere med SOSU ØST og Lars vil vende tilbage til skolens 
samarbejdskommuner. 
LS: Flere elever sendes til AUH og de giver eleverne nogle udfordringer da de så 
kommer ind 3 måneder forskudt, eleverne kommer i klemme, kan ikke lave fælles 
undervisningsforløb. 
Indstilling:    
Drøftelse af ferieplanlægning i 2022.   
Godkendelse af skole-praktikplaner for SSA august og december 22.  

  
Bilag   
Skolepraktikplaner SSA august og december 2022   
 
Obs! skolepraktikplan for SSA dec. 2022 – rettelse i somatisk praktik 16.12.24 og så er 
der 4 dage mellem somatisk praktik og kommunal praktik 
 
Beslutning: LDJ kontakter SOSU ØST og indkalder arbejdsgiver til møde hurtigst 
muligt. 

  

13.35  Pause og udluftning 10 min.    

  Orienteringspunkter  Ansvarlig  

13.45  6.  Forenkling af den lokale undervisningsplan  
  

AOL  
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 Erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018 indeholder et initiativ om et nyt forenklet 
styrings- og beskrivelsessystem for erhvervsuddannelserne.  
  
Der har været gennemført et udvalgsarbejde med erhvervsskolerne og 
arbejdsmarkedets parter, som i juni 2020 afgav rapporten Forenkling af 
erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem med forslag til forenkling af 
erhvervsuddannelsernes samlede beskrivelsessystem. Formålet er at få enklere og 
tydeligere mål for skolernes tilrettelæggelse af undervisningen.  

  
På mødet gennemgås baggrund og intention med ændring, ændringer fra den gamle 
LUP til indhold i den nye samt procesplan, herunder forventninger til LUU’s rolle i 
udviklingsarbejdet.  
 
Power point vedhæftes referat 
 
 
Bilag:   
https://emu.dk/eud/ledelse/lokale-undervisningsplaner/den-
lokaleundervisningsplan-lup?b=t437-t495-t506  
  
 
Dialog med LUU omkring samarbejde omkring indholdsdele 
RS: I forbindelse med arbejdsgruppe der sidder og revidere hjælpeskemaer til 
uddannelsesmapperne som eleverne har med ud og ind fra praksis, kan der være 
tematikker som kræver særlig opmærksomhed i praksis/skoleperiode. Det kan gives 
videre til LUP arbejdet, som inspiration og markør til sammenhæng mellem skole og 
praksis. 
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https://emu.dk/eud/ledelse/lokale-undervisningsplaner/den-lokale-undervisningsplan-lup?b=t437-t495-t506
https://emu.dk/eud/ledelse/lokale-undervisningsplaner/den-lokale-undervisningsplan-lup?b=t437-t495-t506
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14.05  7. Rekruttering og søgetal, status;  

• GF2, SOSU 2021  - opdateres  
31-08-21  Januar   Juni  September  

(parentes =under 

behandling)  

GF2 SSH, Randers  24  25  40 (7)  

GF2 SSH, Grenå  25  -  24 (10)  

GF2 SSA, Randers  40  29  30 (13)  

GF2 SSA, Grenå  16  -  12 (1)  

I alt   105  54   106 

  

• SSH 2021  
10-08-21  Dimensionering  April  August  december  

Kommune          

Randers  51  35  12  ?  

Norddjurs  24  11  13    

Syddjurs (24)  18  10  2    

Favrskov (21)  7  6  3    

I alt    62  30    

Dimensionering  
2021  

100        

 MDR: 
Gennemgang af status på søgetal, hvilket for nylig er præsenteret for bestyrelsen og 
samarbejdskommunerne. 
Ny trepartsaftale med ansættelse af GF2 over 25 mod SSA giver nye muligheder for 
rekruttering. 
Stort problem at få fyldt op på vores Hovedforløb mod SSA ift. at opfylde vores 
dimensionering – div. vi opfylder kun dimensioneringen med 61,9 %. 
Fra 2019 til 2020 er der sket et fald fra 48-30 ophævelser, hvilket er yderst positivt. 
 
Status på vores søgetal, er at vi SKAL kigge anderledes på vores manglen på SSA-
elever. 

MDR  
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  •  SSA 2020 (afsluttet)  

  

 

  Orienteringspunkter  Ansvarlig  

 Kommunikationsmedarbejder Kasper Lydik Almst fortæller om ung i velfærd projekt 
Kasper fortæller omkring nyt nationalt projekt omkring ung i velfærd og kampagne i 
forhold til at rekruttere unge sosu-elever som rollemodeller til skolebesøg, 
uddannelsesmesser, åben hus arrangementer. Der er meget erfaring der viser at unge 
til ung konceptet er effektfuldt i forhold til at skabe opmærksomhed ved sosu-faget 
og sosu-uddannelserne. Der er et samarbejde med Youtuber Rasmus Brohave. 
Vedhæftet Power point 
 
Søren: Indspark omkring at anvendes ressourcer, inspiration fra US-center og 
ungdomsskole ”Ung til Ung”-konceptet 
 

 

14.20  8. Orientering fra formandskabet   

Opsamling fra dialogmøde med FEVU  

  

Bilag:   

Opsamling fra dialog med FEVU  
Bortfalder pga. afbud 

BJ/HNH  

14.25  9. Orientering fra medlemmer og elevrepræsentant   

Henvendelse fra elevrådet til praktikken så elever i praktikken kan deltage. 

Drøftelse af tidspunktet – som måske bør ændres, så elever der er i praktik har 
mulighed for at deltage uden det går ude over morgenplejen og morgentravlhed i 
praksis. 

 

IW: Der afholdes en temadag i Favrskov Kommune snart omkring 2-kulturelle elever 
(der skal bl.a. præsenteres en ”sprogside” fra sosu-øst, samt oplæg ude fra). 

Alle  
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Derudover fortæller IW at det er aftalt mellem kommunerne, at hvis elever møder op 
til ansættelse med optagelsesbrev, så ansætter kommunerne hvis det kan få 
betydning for deres fastholdelse. 

  

14.30  10. Nyt fra relevante mødefora   
Punktet har til formål at sikre videndeling blandt LUU SOSU-medlemmerne.   Det er 

et ønske, at medlemmerne af LUU SOSU videregiver relevant information fra de 

mødefora, medlemmerne har deltaget i; fx samarbejdsforum, skole-praktikråd osv.    

   
Medlemmerne bedes gøre sig overvejelser om hvilken information, det kan være 
relevant at videregive.  

Alle  

14.40  11. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen  

• Bestyrelsen fra Randers Social- og Sundhedsskole har været på det 
årlige bestyrelsesseminar i juni. Herfra gøres opmærksom på, at der er flere 
medlemmer der er afgående. Der er det rul der er i forbindelse med 4 års 
perioden som følger kommunalvalget. LUU må gerne gøre opmærksom på 
evt. nye kandidater til bestyrelsen. 

• Optag på GF1, august 2021  
- 47 elever påbegyndt GF1 her i Randers, det er desværre ikke helt så mange 
som vi havde håbet på, men også en konstatering af, at det er svært at få de 
helt unge rekrutteret. 

• Orientering om skolens arbejde med revision af fraværsprocedurer  
- Tilrettet fraværsprocedure i samarbejde uddannelsesvejleder og 

uddannelsesledere er under udarbejdelse. 
• Der afholdes som tidligere nævnt en stor workshop ”Bedre overgange” d. 16. 

september 2021. En hel temadag hvor forskellige aktører fra praksis/skole og 
elever er indbudt, for at få flest mulige perspektiver på, hvordan vi kan sikre 
den gode overgange mellem skole og praktik, mellem praktik og skole 
igennem et helt uddannelsesforløb. 

LDJ/MDR  

  Afsluttende punkter (faste punkter)  Ansvarlig  

14.50  12.Eventuelt   alle  

14.55  13. Emner til næste møde (30. november 2021)   

• Tema: Undervisningsplaner – her under status på ny LUP 
• Punkt fra Sabine Billekop (FOA) 
• RDY – kursuskatalog 
• Fælles skolepraktikplaner - opfølgning 

  

15.00  14. Tak for i dag    

  


	Skolen er vært for en sandwich og en vand fra kl. 11.45

