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Bestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2022 kl. 16.00-19.00 

Bestyrelsesmødet fandt sted på Ydesvej 1, 8500 Grenaa 

Afbud: Thomas Krarup og Bia Ndamukunda  

Udeblevet: Anna Marie Schnell 

 

Referent: Morten Lundholm 

16.00 1. Formalia 

 

a) Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.  

 

Formanden bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 

 

PSJ 

16.05 2. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Formanden orienterede om refusion af kørsel i forbindelse med bestyrelsesmøder 

ved brug af appen MinLøn. 

 

Formanden orienterede endvidere om brev udsendt fra Danske SOSU-skolers be-

styrelsesforening omkring professionalisering i bestyrelsesregi. 

 

Endeligt orienterede formanden om et brev modtaget fra Djøf vedrørende indivi-

duel ansættelsesbeskyttelse for skolens direktør grundet at chefaftalen på nuvæ-

rende tidspunkt ikke er gældende for SOSU-skolernes direktørgruppe. 

 

PSJ/alle 

16.10 Beslutnings- og drøftelsespunkter  

16.10  3. Behandlet som lukket punkt 

 

 

16.30 4. Vigende søgning til skolens SOSU-uddannelser i 2022 

 

I 2021 har skolen i lighed med de øvrige social- og sundhedsskoler i regionen op-

levet en større tilbagegang på antallet af indgåede uddannelsesaftaler til særligt 

social- og sundhedsassistentuddannelsen. Hermed forventes en dimensionerings-

opfyldelse på blot 50 % i indeværende år, så antallet af indgående uddannelses-

aftaler forventes at lande på omkring 100. Det samme har naturligt gjort sig gæl-

dende for antal elever optaget på skolens grundforløb 2 til SSA, som er fødekæ-

den til SSA.   

 

Særligt søgning til Grenaa-skolen har været lavt. Der er blot indgået 19 uddan-

nelsesaftaler mod forventet omkring 80. De lave søgetal betyder, at skolen er 

MDR 
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nødsaget til at nedjustere antal uddannelsesoptag på afdelingen i Grenaa fra 2 

årlige optag til blot 1. 

 

På mødet fremlægges status for søgetal til skolens social- og sundhedsuddannel-

ser, og der redegøres for iværksatte såvel som påtænkte tiltag. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulige tiltag og handlinger i forhold til at 

sætte ind overfor de markant nedadgående søgetal på SOSU-uddannelserne 

 

Bilag 

4.1 Elevoptag på SOSU (2021-2022) 

 

Direktøren orienterede om markant vigende søgetal på skolens SOSU-uddannel-

ser, i særlig grad på Grundforløb 2 SOSU og Hovedforløb SSA. På baggrund af 

tallene har ledelsen besluttet at reducere antal af optag på hovedforløb fra 2 til 1 

i 2023. 

 

Det blev drøftet, hvordan de bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at på-

virke det kommunalpolitiske niveau, hvad angår at få øget den fremtidige elevtil-

strømning til skolens SOSU-uddannelser, kan gøre det. I forlængelse heraf blev 

det aftalt, at Direktøren afholder bilaterale møder med henholdsvis Stinne Thor-

sen Kvorning og Kirstine Kahr Kvorning omkring rekrutteringssituationen i hen-

holdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. 

 

17.00 5. Tilretning af forretningsorden og årshjul 

 

Forretningsorden 

Som et resultat af, at bestyrelsen er begyndt på at godkende bestyrelsesmødere-

feratet umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde via elektronisk signering i Pen-

neo, fjernes punkt 2 i Bilag 1 i forretningsordenen, da punktet er blevet overflø-

digt grundet den ændrede godkendelsesprocedure. 

 

Årshjul 

Bestyrelsen introduceres for årshjulet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Godkender den anmærkede tilretning af forretningsordenen som resulte-

rer fra den ændrede procedure for godkendelse af referater 

• Godkender årshjul 2022-2026 

 

Bilag 

5.1 Forretningsordenen med tilretning 

5.2 Årshjul 2022-2026 

 

Bestyrelsen godkendte tilretningen af forretningsordenen samt årshjulet for 

2022-2026. 

MDR 

17.05  6. Personalepolitik 

 

MDR 
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Jf. årshjulet skal løn- og personalepolitik på dagsordenen i 3. kvartal hvert andet 

år (lige år) 

 

Personalepolitikken revideres hvert andet året (lige år). 

 

Følgende ændringer er foretaget i forhold til personalepolitikken siden sidste revi-

sion i 2020: 

 
Oplysningspligt 

I version 2020 hedder det privatlivspolitik for medarbejdere.  
I 2022-versionen har vi rettet jf. nye GDPR-retningslinjer og kalder det oplys-
ningspligt. HR-medarbejder oplyser, at 2022-versionen af oplysningspligten efter 
aftale i GDPR-juristfællesskabet med IT Center Nord skal uddybes yderligere.  

 
Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender skolens løn- og personalepolitik 

 

Bilag 

6.1 Personalepolitik 2022 

 

Bestyrelsen godkendte skolens løn- og personalepolitik. 

 

17.15  7. Mødekalender for 2023 

 

I forbindelse med planlægning af mødeaktiviteter for 2023 fremlægges forslag til 

mødeplan for skolens bestyrelse:  

 

• Torsdag d. 23. marts kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde (revisor deltager) 

• Torsdag d. 15. juni kl. xx til fredag d. 16. juni kl. xx: Bestyrelsesmøde og 

-seminar – afholdes som 12-12 møde? 

• Onsdag d. 20. september kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde (på skolen i 

Grenå) 

• Tirsdag 12. december kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde og -julefrokost 

(budget 2024) 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Beslutter om seminaret skal afholdes som dagsmøde eller 12-12 møde 

• Beslutter om bestyrelsesmøderne fra 2023 og frem skal placeres som 

morgenmøder i tidsrummet kl. 8-11 eller som eftermiddagsmøder i tids-

rummet kl. 16-19 

• Drøfter mødeplanen, og at møder for 2023 fastsættes. 

 

Bestyrelsen besluttede, at hvis der afvikles en bestyrelsestur i 2023, afholdes be-

styrelsesmødet i juni 2023 som dagsmøde. Bestyrelsen besluttede desuden, at 

bestyrelsesmøderne fremadrettet lægges i tidsrummet kl. 16.00-19.00. 

 

Mødeplanen blev drøftet og mødedatoer for 2023 fastsat. Bestyrelsen besluttede, 

at møderne i 2023 finder sted på følgende tidspunkter: 

 

PSJ 
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• Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde (revisor 

deltager) 

 

• Mandag d. 12. juni 2023 kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde 

 

• Onsdag d. 20. september 2023 kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde (på 

skolen i Grenå) 

 

• Tirsdag 12. december 2023 kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde og -jule-

frokost (budget 2024) 

 

Skolen vender tilbage med datoforslag til en bestyrelsestur i 2023. 

 

17.25 Pause og rundvisning på skolen 

 

MDR 

17.45 Øvrige orienteringspunkter  

17.45 8. Ny rapport fra VIVE om image af social- og sundhedsfagene 

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde d. 1. september en ny rapport om social- og 
sundhedsuddannelsernes image. 
 
Rapporten dokumenterer, at området er præget af fordomme, manglende viden 

og en meget negativ mediedækning. Desuden er fagene koblet op på enkeltbe-
tegnelsen SOSU. De to uddannelser og fagligheder bliver altså opfattet som ét 
fag og som én samlet jobfunktion - og ikke som to selvstændige uddannelser 
med forskellige kompetencer og arbejdsopgaver.  
 
Samme dag som rapporten blev offentliggjort, blev der skudt en ny rekrutte-
ringskampagne i gang. Rekrutteringskampagnen følges op at en imagekampagne 

til november. 

 
Rapporten peger på udfordringer med uddannelsernes image og giver 31 løs-
ningsforslag.  
 
Bilag 

Imageanalyse af social- og sundhedsfagene 
 
Direktøren orienterede om analysens hovedkonklusioner, heriblandt at: 

• 75 procent af mediernes omtale af fagene er negativ 

• fagene imagemæssigt er kendetegnet ved ofte stigmatiserende og nega-

tive associationer 

• fagenes strukturelle rammer er for dårlige (eks. dårlige arbejdsvilkår, 

skæve arbejdstider og lav løn) 

• fagene ofte grupperes under fællesbetegnelsen ”SOSU” på trods af, at 

der er tale om to selvstændige uddannelser med hver deres faglige 

stolthed og professionalisering 

 

Direktøren informerede om, at skolen er i gang med at drøfte, hvordan analysens 

fund kan anvendeliggøres. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

https://www.vive.dk/media/pure/18142/9690351
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18.00 9. GDPR-årsrapport 2021 

 

Skolens GDPR-rapport for 2022 foreligger nu efter DPO-revision på skolen d. 21. 

juni 2022.   

 

Bestyrelsen orienteres om  

1. Rapportens hovedkonklusioner 

2. Hvilke anvisninger fra rapporten som skolen allerede har handlet på 

3. Hvilke særlige indsatsområder anvist i rapporten, som skolen har priorite-

ret af have fokus på i det kommende år  

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager GDPR-rapporten og skolens handlingsplan til 

efterretning. 

 

Bilag 

GDPR-årsrapport 2021 

9.1 Handlingsplan – GDPR-revision 

 

Bestyrelsen blev orienteret om GDPR-revisionsrapportens anbefalinger samt sko-

lens opfølgning i forhold til disse anbefalinger. Bestyrelsen tog orienteringen til 

efterretning. 

 

JST 

18.10 10. Selvevaluering 2022 

 

Som en del af skolens obligatoriske kvalitetsarbejde udarbejder skolen årligt en 

selvevaluering. Skolen beslutter selv, hvilke emner der skal sættes fokus på.  

Selvevalueringens indsatsområder er udvalgt på baggrund af skolens kvalitets-

rapport 2021, som blev forelagt bestyrelsen i marts 2022.  

 

I 2022 er det besluttet at evaluere og handle på to udvalgte indsatsområder:  

• Indsatsområde 1: Frafald fra grundforløb 2 mod social- og sundhedsud-

dannelserne 

• Indsatsområde 2: Frafald fra social- og sundhedsassistentuddannelsen 

 

På mødet fremlægges de udvalgte indsatsområder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager skolens selvevaluering 2022 til efterretning. 

   

Bilag 

Selvevaluering 2022 

 

Bestyrelsen blev orienteret om selvevalueringens udvalgte indsatsområder for 

2022, herunder hvilke konkrete handlinger og tiltag, der er igangsat for at sætte 

ind mod frafald på hhv. Grundforløb 2 SOSU og Hovedforløb SSA. 

 

I forhold til indsatsområde 1, lagde Direktøren i sin orientering til bestyrelsen 

vægt på, at det er vigtigt, at skolen foretager en aktiv og ofte håndholdt indsats 

for at fastholde så mange Grundforløb 2 SOSU-elever som muligt. Ikke mindst 

MDR 

https://sosuranders.dk/media/4237/dpo-revision-2021-rapport-randers-social-og-sundhedsskole.pdf
https://sosuranders.dk/media/3935/kvalitetsrapport-randers-social-og-sundhedsskole-2021.pdf
https://sosuranders.dk/media/3935/kvalitetsrapport-randers-social-og-sundhedsskole-2021.pdf
https://sosuranders.dk/media/4109/randers-social-og-sundhedsskoles-selvevaluering-2022-51.pdf
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set i lyset af de lave og nedadgående optagstal på Grundforløb 2 SOSU. Vejen til 

SSA-uddannelsen går for de fleste af skolens elever via Grundforløb 2 SOSU. Fra-

fald under grundforløbet får hermed mærkbar betydning for antallet af elever, 

som skolen kan starte op på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 11. Status på direktørens resultatkontrakt 2023 

 

Jf. direktørens resultatkontrakt skal der ske en midtvejsevaluering i september 

2022.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager status på resultatkonktaktens mål til efterret-

ning. 

 

Bilag 

Resultatkontrakt 2022 

11.1 Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt 

11.2 Statuspapir på resultatlønskontrakt 2022 

 

Bestyrelsen tog midtvejsevalueringen af direktørens resultatlønskontrakt til efter-

retning. 

 

 

18.25  12. Lærepladsopsøgende arbejde 

 

I november 2020 blev der indgået en trepartsaftale blandt arbejdsmarkedets par-

ter, som havde til hensigt at sikre, at flere elever søger mod erhvervsuddannel-

serne. Aftalen placerede et entydigt ansvar hos skolerne - og derved også sko-

lens bestyrelser - for at mindst 80 procent af grundforløbseleverne havde en læ-

replads ved afslutningen af deres grundforløb, og derved var sikret et mere trygt 

og sammenhængende uddannelsesforløb. Måltallene er, at 60 procent skal have 

opnået en uddannelsesaftale efter 15 uger, og 80 procent i slutningen af GF2.  

 

Ministeriet har netop offentliggjort baseline måltal, som bygger på 2020, 2021 og 

foreløbige 2022-tal. For SOSU-uddannelserne gælder det, at målet skal være 

nået ved udgangen af 2023. For PA skal målet være nået i 2024. 

 

På mødet fremlægges status for opnåelse af mål samt evt. handlinger for de en-

kelte uddannelser for at opnå målet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen blev orienteret om, hvordan det går skolen med at opfylde de nye 

målsætninger i forhold til indgåelse af uddannelsesaftaler på hhv. 15. og 20. uge 

af grundforløb 2 med retning mod hhv. pædagogisk assistentuddannelsen, social- 

og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen.  

 

MDR 

https://sosuranders.dk/media/3939/resultatloenskontrakt-2022-mdr-62.pdf
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Generelt gælder det, at skolen er fornuftigt på vej mod at indfri målsætningerne 

på hver af de tre uddannelser. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

18.30 13. Direktørens orientering 

 

a) Status og resultater 

• Merit pædagogisk assistent i 2022 og 2023 

Der er opstartet 2 (forholdsvis små) hold igen i 2022, men det var været 

vanskeligt at rekruttere, bl.a. grundet en generel personalemangel i instituti-

onerne. Det forventes, at der på grund af ændrede politiske prioriteringer i 

Norddjurs Kommune kun vil være muligt at starte ét enkelt hold i 2023. 

 

b) Væsentlige begivenheder 

• Pædagogisk assistentuddannelsen fylder 25 år i år. Fødselsdagen fejres på 

skolen d. 15. september. Invitation er sendt ud til bestyrelsen. 

• Regionsmesterskaberne i Skills afholdes i år på Randers Social- og Sundheds-

skole, d. 6. oktober. Skolen deltager med et enkelt hold. DM i Skills 2023 af-

holdes i år i Fredericia, d. 2.-4. februar 2023. 

• Skolen samles d. 20. september til en strategidag, med henblik på status på 

strategi 2023, samt fælles drøftelse af fokusområder i 2023 

• Der er modtaget fællesbrev til bestyrelserne fra DEG og Danske SOSU-skoler 

omkring undervisning i svære og kontroversielle emner. Henvendelsen hen-

stiller til, at bestyrelsen bakker op om, at det findes lokale løsninger. 

 

c) Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

• Skolen har modtaget et hyrdebrev fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag 

13.1 Hyrdebrev om elevers deltagelse i ”Demokratiets dag” 

13.2 Brev fra DEG om undervisning i svære og kontroversielle emner 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

MDR 

18.45 Afsluttende punkter  

18.45 14. Eventuelt 

 

Vigtigheden i at Syddjurs Kommune bibeholder sin eksisterende uddannelsesrute 

(busrute) mellem Ebeltoft og Grenaa blev italesat af Stinne Thorsen Kvorning.  

 

Intet yderligere under eventuelt.  

 

Alle 

18.50  15. Evaluering af mødet 

 

PSJ 
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Herunder beslutning om hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavs-

hedspligt / ikke skal offentliggøres. 

 

Bestyrelsen besluttede, at punkt 3 i referatet er omfattet af tavshedspligt og der-

for ikke offentliggøres.    

 

18.55  16. Punkter til næste bestyrelsesmøde – d. 7. december 2022  

 

Ifølge årshjul for bestyrelsen: 

• Vedtagelse af budget 2023 

• Vedtagelse af udbudspolitik på AMU 2023 

• Status og evaluering på Strategi 2023 

 

Yderligere punkter: 

• Skolens udviklingsfokus v. Udviklingschef René Dybdal 

 

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til næste bestyrelsesmødes dagsordens-

punkter. 

 

 

 


