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

Tid: tirsdag 18. maj 2021 kl. 13.00 – 15.00 
 

Til stede virtuelt: Lotte Thulstrup, Malou Hemer, Louise Elmgaard Thiem, Signe Trap-

Jensen, Kim Petersen, Björgvin Soffiusson, Angelica Zambrano Torrealba og Helle Theil 

Jensen (Referent) 

 

Afbud: Helle Bachmann, Malene Ballen Ricken 

 

1. Velkomst og præsentation – Velkommen til Angelica SSA-elev og formand for 

elevrådet - med for første gang. 

2. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt.  
 

3. Godkendelse af referat fra 09.02.2021 – referat godkendt 
 

4. Præsentation af indsatser vedr. sprog og støtte i samarbejde med  
Frederiksberg kommune - v/Björgvin 

 
Björgvin informerede om samarbejdsaftalen, omkring udviklingen af sprogind-
sats ml. FK og DST lidt mere uddybende end på sidste møde. 

 
FVU dansk for Tosprogede elever på Hovedforløbet SSA og SSH er en succes: ele-
verne er glade for at få tilbud om ekstra danskundervisning, og læreren fortæl-
ler at eleverne er motiverede og mødestabile. Kun 2 elever har valgt ikke at tage 
imod tilbuddet om FVU dansk. 
 
Den 29. juni 2021 bliver der et fælles møde omkring ovennævnte samarbejde, 
hvor ministeriets læringskonsulenter deltager, det bliver et spændende møde. 

                              
5. Ansættelser af 25+-årige på SSA med uddannelsesaftale på GF2 - v/ Louise 

Thiem og Signe Trap-Jensen  
Louise orienteret overordnet om den trepartsaftale som er indgået med KM 
Landsforeningen, FOA, Danske SOSU skoler og ministeriet. 
Det er en aftale der gælder om at få GF2 elever i alderen 25+ i ansættelse. 
Ved 15. undervisningsuge skal der være indgået aftale med 60 % af GF2 elever-
ne. Og ved slutning af GF2 skal der være indgået aftale med 80 % af eleverne. 
./. Se vedhæftet bilag 
 
 
Signe orienterede om at der er en fælles procedure for eleverne 25+, de søger ind 
i gennem optagelse.dk eller åben uddannelse, bliver indkaldt til samtale, udar-
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bejdes en realkompetencevurderings bevis, og optagelsesbevis, så eleverne kan 
søge ind i deres hjem kommune først ellers i andre kommuner. 
Vi skal være ude i god tid, for at nå det hele. 
 
Elevernes hjemkommune har mulighed for at bestemme hvilken skole eleverne 
skal gå på. Garantien for en ansættelse betyder meget for fastholdelse af elever. 
LUU skal lave en evaluering til efteråret på dette optag. 
 

       
6. Revision af LUP– v/ Louise 

Louise orienterede om at STUK (ministeriet) har valg at skolernes LUP skal for-
enkles.  
Skolens nuværende LUP må gerne se ud som de gør. Men skolen ser alligevel på 
hvordan de kan forenkles ud fra de retningslinjer ministeriet har udstukket. 

 
 

7. AMU (fast punkt) 
Der blev fra skolens side informeret om at der har været afholdt Praktikvejle-
derkursus i efteråret, og her i maj er der blevet afholdt et Ajourføringskursus. 
Der har været enkelte forespørgsler på, om skolen vil afholde et Medicinkursus. 
Skolen og Frederiksberg kommune vil i fællesskab finde ud af hvordan og hvil-
ken kurser der er behov for, og kan udbydes. 
 
Det må gerne udbredes, at Diakonissestiftelsen har AMU kurser. 
 

8. Evt. 
Forespørgsel om hvornår vi kan afholde fysiske praktiksamarbejdsmøder, efter 
sommerferien tænker man fra skolen. 
Tak for i dag. 

 
Næste møde er den 14. september 2021 
Håber vi kan ses rigtigt næste gang. 

 
 

 

LUU møder 2021 
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