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Deltagere: 

Birthe Bøggild, Lederrepræsentant fra Randers Kommune (BB)  Lise Svane, Lederrepræsentant fra 

Norddjurs Kommune (LS), Kenneth Enrico Petersen, Lederrepræsentant fra Syddjurs Kommune (KEP), 

Eline Vermedal Høgh, Lederrepræsentant fra Favrskov Kommune (EVH), Karin Mathiesen, Repræsentant 

for arbejdsgiver FOA (KM), Marianne Møller, Repræsentant for arbejdstager FOA (MM), Jonna Mona 

Eriksen, Repræsentant fra arbejdstager FOA, (JME), Susanne Hansen, Repræsentant fra arbejdstager 3F 

(SH), Natasja Vester Pedersen, Elevrepræsentant (NVP), tilforordnet medarbejderrepræsentant Find 

Greve (FG), Rene Dybdal, tilforordnet ledelsesrepræsentant, Chef for efter-videreuddannelse (RDY), 

Elsebeth Søndergaard, tilforordnet eftervidereuddannelsesrepræsentant (ELS), Maria Dyhrberg 

Rasmussen, tilforordnet ledelsesrepræsentant , direktør (MDR) 

 

Mødeleder:  

Maria Dyhrberg Rasmussen 

Referent:  

Mette Fedders, Uddannelsesleder, sekretær 

Afbud: 

 

13.00 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer i LUU. 

 

Bilag:  

Liste over medlemmer af LUU PA 2022-2026 

MDR 

13.10 2. Introduktion til LUU’s roller og skolens arbejde 

 
Introduktion af LUU´s placering i forhold til PASS og LUU’s roller og skolens 

arbejde.  

Gennemgang af forretningsorden og årshjul 

 
Bilag:  

LUU PA Praktisk 
Forretningsorden 
LUU på FEVUs område 

 

MDR 

13.30 3. Konstituering af formand og næstformand MDR 

13.35 4. Gennemgang af dagsorden MDR 

13.40 5. Godkendelse af referat fra 8. november 2021 MDR 

  Drøftelsespunkter Ansvarlig 

13.45 6. Tema: Kvalitetssikring og udvikling 

 

6a Kvalitetsrapport 2020 – kvalitet i EUD 

Skolens kvalitetsrapport 2021 er udarbejdet. Rapporten er opbygget over de 

ministeriets 10 kvalitetsindikatorer og indgår i skolens kvalitetssystem. 

 

Indstilling 

Udvalgte dele af rapporten fremlægges og drøftes.  

 

6b Elevtilfredshedsundersøgelse 2021 

CKW/MDR 

https://sosuranders.dk/om-skolen/skolens-profil/organisation/lokalt-uddannelsesudvalg-luu/
https://sosuranders.dk/media/2801/2018_forretningsorden_luu_sosu.pdf
https://www.sevu.dk/fevu/lokale-uddannelsesudvalg-paa-fevus-omraade
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Skolen har i november/december gennemført den årlige 
elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) for 2021. Undersøgelsen omfatter 
elevernes tilfredshed med skole, men indeholder også vurderinger af 
sammenhæng i uddannelserne og tilfredshed med praktikforløb. 
 
På mødet fremlægges nogle af de vigtigste resultater fra 
elevtrivselsundersøgelsen 2021 med særlig fokus på relevans for praksis.  
 
Indstilling 
Fremlæggelse af ETU-PAU 2021 med henblik på fælles drøftelse. 
 
Bilag:  
ETU 2021 

14.20 7. AMU-status og samarbejde med LUU omkring kompetenceløft af 
medarbejdere i praksis 
 
De seneste år har der grundet øget arbejdspres i velfærdssektoren været 
dalende AMU-aktiviteter på landets SOSU-skoler. Både lokalt og nationalt har 
der på den baggrund været udtrykt bekymring for, at stadig flere 
medarbejdere ikke i tilstrækkelig grad er opkvalificeret ift. at kunne varetage 
påkrævede opgaver optimalt. LUU har som en del af dens opgave at 
kvalificere og rådgive skolen om aktiviteter tilknyttet AMU. 
 
Indstilling:  
Der ønskes en drøftelse af hvordan skolen i samarbejde med LUU kan sikre 
bedre opkvalificering af medarbejdere gennem hhv. AMU og IDV. Som 
grundlag for drøftelsen vil der blive givet et kort oplæg, hvori der bl.a. vil blive 
præsenteret input fra forskellige fora, der rammesætter skolens arbejde med 
AMU.  
 

RDY/ELS 

 Orienteringspunkter Ansvarlig 

14.40 8. Status på revision af den lokale undervisningsplan 

 
Opfølgning fra sidste møde vedrørende revision af den lokale 
undervisningsplan, samt status for processen. 
 

AOL 

14.50 9. Orientering fra medlemmerne og elevrepræsentanten Alle 

14.50 10. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen  

• Orientering om ny terminologi på erhvervsuddannelserne 

Bilag: Orientering til faglige udvalg om ny terminologi 

• Etablering af forskningscenter i SOSU-uddannelsesforskning 

• Ny bestyrelse pr. 1. april 2022 

• Skolens budget 2022 

• COWI rapport, behov for velfærdsuddannede 

• 25-års jubilæum, PA-uddannelsen i 2022 

• PA-konference, d. 6. april 2022 

MDR 

https://sosuranders.dk/media/3908/eud-etu-2021-randers-social-og-sundhedsskole.pdf
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• Oprettelse af EUV1-hold i Randers efterår 22 

• Fernisering d. 24. marts 2022 

 

 Afsluttende punkter (faste punkter) Ansvarlig 

14.55 11. Eventuelt 

• Indhentning af de gode eksempler i kommunerne 

 

Alle 

 12. Emner til næste møde (behov for arbejdskraft) 

 

 

 


