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Punkt 1. Velkomst og Præsentation 
 
Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 3 og 6 er slået sammen. 
 
Punkt 3. Rekruttering fra FOA & KL. -  
 
Punkt 4. Samarbejdsaftale og sygefravær – er proceduren i brug og hvad er erfaringer-
ne? Hvad gør vi hvis det ikke er i brug? 
 
Skolens systemer regner elevernes fravær ud på procent, og eleverne er forvirrede og be-
kymrede over når der tales 3 sygeperioder. Proceduren findes og er god og bruge. 
der er blevet stillet spørgsmål undervejs: hvad gør vi når eleverne er meget væk? Er det 
fordi de er på vej ud eller på grund af sygdom.? Sygdom er ikke tegn på at eleverne bliver 
smidt ud, men der ligger nok andet i begrundelsen for at eleverne stopper. 
 
Punkt 5. Nye retningslinjer fra PASS omkring bilagsskema - hvordan får vi det implemen-
teret? Og dækker det alle praktikker: 
 
Hjælpeskemaerne har ikke juridisk betydning, men der blev besluttet at det er godt at 
fortsætte med det. Det er PASS forside der er juridisk. 
 
Punkt. 3 og 6 slået sammen. 
Rekruttering fra FOA & KL. + Fastholdelse af elever i uddannelse - indsats i Frederiksberg 
Kommune, orientering og dialog. Kom gerne med: 
-  ideer til måder at fastholde elever i uddannelse 
-   årsager til frafald 
 
Der er ikke rigtigt nogen kommuner som gøre noget præcis. Frederiksberg kommune ar-
bejder med en forbedringsprogram. Der er blevet afsat en arbejdsgruppe som tager hånd 
om det. Det er både skole, arbejdsgiver, elevråd og praktik som er i en gruppe. (se vedlag-
te power point præsentation) 
ofte høres der fra elever at de ikke økonomisk har råd til at tage uddannelsen. Måske en 
mulighed for hvis man kunne elevløn fra grundforløbet af. 
Helsingør Nord har man hørt at de giver eleverne som starter på grundforløbet et elevløn. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt 7. Arbejde med kvalitetssikring af uddannelserne, herunder EVT og VTU 
 
Emnet er med til næste møde. Eleverne er generalt glade for både skolen og praktikste-
derne. 
 
Punkt 8. Evt. 
 
-Kim Petersen: Styrelsen for kvalitet og udvikling: Vi er blevet udvalgt besøg fra ministeret. 
 
-Kim Petersen: Orientering fra Diakonissen: Vi har desværre været ud for tyveri her på sko-
len. Vi har fået stjålet 2 phd lamper, og det er anmeldt til politiet. 

 
 

 
 
 


