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Referat af lokalt uddannelsesudvalg (LUU) – Social- og sund-
hedsuddannelserne på Diakonissestiftelsen – Virtuelt møde (Te-
ams) 

Tid: tirsdag 14. september 2021 kl. 13.00 – 15.00 
 

Til stede virtuelt: Malou Hemer, Louise Elmgaard Thiem, Signe Trap-Jensen, Kim Pe-

tersen, Björgvin Soffiusson, Angelica Zambrano Torrealba, Carina Barsøe og Helle Theil 

Jensen (Referent) 

 

Afbud: Malene Ballen Ricken, Elisabeth Bytofte, Lotte Thulstrup, (Helle Lehm og Kim 

Jørgensen) 

 

1. Velkomst og præsentation  

2. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt.  
 

3. Godkendelse af referat fra 18.05.2021 – referat godkendt 
 

4. Fastholdelses- og studiestøtteindsatser (jf. også opsamling på dialogmøder 
mellem LUU’erne og FEVU) - generelt, herunder uddybning af sprogindsat-
ser (orientering og drøftelse v/ Louise Thiem og Björgvin Soffiuson). 
Der blev orienteret om fastholdelse og studiestøtte, samarbejdsaftalen med  
Frederiksberg kommune, om særlig trusler mod fastholdelse, og hvem som er i 
fastholdelsesgruppen, og om fastholdelseskoordinatorernes særlige funktion. 
Uddannelsesvejleder Signe Trap-Jensen kan henvise til forskellig hjælp, hvis en 
elev har brug for det. 
Der blev også talt om Parallelsamfundsproblematikker – ”sprogbrugssituatio-
ner”. 
Bogen ”Sosu Dansk” – træn dit fagsprog, er en god bog, også til de tosproget. Den 
har fagsprog – sprogets opbygning og grammatik. 
Se vedhæftet bilag 
 
På Uddannelsesstatistik.dk – kan alle se frafald. 
                

5. Frederiksberg Kommune har valgt at tage imod en større pulje penge til 
’Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen’, hvilket betyder, at der 
kommer til at have endnu en rekrutteringskanal til sosu-uddannelserne 
(orientering v/Malou Hemer). 
Frederiksberg kommune tager i mod flere penge til ”flere hænder og højere kva-
litet i ældreplejen”, for at støtte egne ufaglærte ansatte til at få en uddannelse, 
hen over en 3 – 4 årig periode. 
Der er en person som har undersøgt det, og der er 16 – 17 ufaglærte ansatte som 
gerne vil starte. 
Det ligger i Dimensioneringen ved start på GF2 til januar 2022. 
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6. Alle elever fra GF2 skal have en uddannelsesaftale, mens de går på GF2 – jf. 
frafaldsstatistik mellem GF2 og hovedforløb (orientering og drøftelse v/ 
Signe Trap-Jensen) 
Der blev orienteret om frafald i overgang mellem GF2 og hovedforløbet, 
hvilket hænger sammen med pkt. 5 fra sidste møde. 
Endvidere blev der informeret om trepartsaftalen mellem regeringen og ar-
bejdsmarkedets parter om flere lærepladser. 
Her er krav som skal opfylde. 

 Der skal ved 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del (GF2) være 
indgået aftaler for 60 procent af eleverne. 

 Der skal ved afslutningen af GF2 være indgået aftale for 80 procent af 
eleverne. 

SSH + SSA skal opfylde kravene senest i 2023. I 2019 havde i gennemsnit 26 % 
SSH og 19 % SSA en uddannelsesaftale i uge 15. 
GF2 elever fra juni 2021, her var der kun 1 elev som ikke fik en uddannelses-
aftale, ud af 3 hold. 
Se vedhæftet bilag 
 

7. +25-årige på SSA-uddannelsen med uddannelsesaftale fra GF2 – orientering 
(ved Signe Trap-Jensen) 
Trepartsaftalen har resulteret i at GF2 SSA elever over 25 år pr. juli SKAL an-
sættes med løn allerede fra start på GF2. 
Elevens hjemkommune har pligt til at tilbyde eleven en uddannelsesaftale 
med virkning fra GF2. 
Eleven har ikke nødvendigvis krav på voksenelevløn. 
Frederiksberg kommune søger pt. elever med start på GF2 SSA den 24.  
januar 2022.  
Se vedhæftet bilag  
 

 
8. KKR Hovedstaden tiltrådte på møde i juni 2021 en fælles ambition om, at al-

le hovedstadskommunerne har uddannelsesstrategier klar i februar 2022, 
dette inkluderer Frederiksberg Kommune (orientering og drøftelse v/ Ma-
lou Hemer) 
Der blev informeret om at Frederiksberg kommune skal have en uddannelses-
strategi som er vedtaget i KKR Hovedstaden, og som skal være klar til februar 
2022. Ikke kun på sundhedsområdet, men på alle områder. 
 
Den lokale Uddannelsesstrategi bør indeholde: 
 Uddannelse og opkvalificering af praktikvejledere 
 Kvalitet i uddannelser både på skolen og i praktikken (herunder et tilstræk-

keligt antal undervisningstimer) 
 Grundig og systematisk onboarding og fastholdelse af nye medarbejdere 

(herunder mentorordninger) 
 Ledelsesopmærksomhed på elever og studerende (uddannelsesforpligtigel-

sen) 
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Dette er nyt, så når der er navn på denne opgave, vil LUU få besked. 
Se vedhæftet bilag 
 

9. Forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem (orientering v/ 
Louise Thiem) 
Punktet flyttes til næste møde. 
 

 
10. Fælles pædagogisk didaktisk grundlag (orientering og drøftelse v/ Louise 

Thiem) 
Punktet flyttes til næste møde. 

 
11. Røgfri skoletid (orientering v/ Louise Thiem) 

Pr. 1. januar 2021 er der blevet røgfri skoletid for alle, både elever og medarbej-
der i tidsrummet Kl. 7-17. 
Der er lavet en rygepolitik, og elevrådet er involveret. 
Det er blevet lavet fordi ”vi vil ikke have flere rygere”. 
Det bliver påtalt hvis det ses at nogen går og ryger, og ved flere påtaler, bliver 
der indkaldt til samtale med rektor. 
Hele Diakonissestiftelsens område er også blevet røgfri. 
Hvis man har problemer med rygeforbuddet, så kan skolen henvise til rygestop. 
 

12. AMU (fast punkt) - udbud, efterspørgsel og aktivitet (orientering og drøftel-
se v/ skolen) 
Der blev orienteret om at Diakonissestiftelsen har gennemført praktikvejleder-
kursus i oktober 2020, Ajourføringskursus i foråret, og her til oktober 2021 af-
holdes Praktikvejleder kursus igen. 
 

13. AMU-repræsentation i udvalget (drøftelse v/skolen) 
Vi har i LUU drøftet vigtigheden med AMU-repræsentation, og er i gang med at 
finde ud af hvem som skal være AMU-repræsentation i udvalget. 
Det bliver taget op på næste møde. 

 
14. Borgmesterbesøg (orientering v/ Kim Petersen) 

Borgmesteren har været på besøg, hvor han deltog i et arrangement i kirken, og 
var med i undervisningen til bl.a. førstehjælp/hjertemassage, se bakterier på 
hænderne med glitter Box/ og VR Briller/scenarie fra psykiatrien. 

 
15. Evt. 

Skolen har fået en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen, og man kan se at der er 
overrepræsentanter af elever som er  IKKE vaccineret. 
Der har været en vaccine POP-UP her på skolen, og der vil komme en igen, dato 
vides ikke endnu. 
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LUU møder 2021 

09.11.2021 
 

 


