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Referat af lokalt uddannelsesudvalg (LUU) – Social- og sund-
hedsuddannelserne på Diakonissestiftelsen. 

 

Tid: tirsdag 1. marts 2022 kl. 13.00 – 15.00 

 

Til stede: Malou Hemer, Louise Elmgaard Thiem, Kim Petersen, Carina Barsøe, Angeli-

ca Torrealba, Lotte Thulstrup, Malene Ballen Ricken, Stine Rohrberg, Charlotte Nimand 

Hansen, Kamilla Hesthaven Mikkelsen, Rikke Volmer Brandsen, Mikkel Brix Nissen 

(gæst), Björgvin Soffiuson (gæst) og Helle Theil Jensen (Referent) 

 

Afbud: Kim Jørgensen, Elisabeth Bytofte og Signe Trap-Jensen 

 

1. Velkomst og præsentation  

2. Godkendelse af dagsorden  
 

3. Godkendelse af referat fra 09.11.2021 
 

4. Skolevejledning - Praktikerklæring v/ Malou Hemer & Louise Elmgaard 
Thiem 
Skolevejledning og praktikerklæringer blev drøftet. 
- Hvordan kan vi skabe gode overgange for eleverne? 
- Hvordan kan vi bruge oplysninger fra den ene læringsarena til den anden? 
- Hvad kan formålet være med at give beskeder videre, og hvad kan en vigtig 

besked være? 
 
Skolen fremlægger forslag til skolevejledning på næste LUU-møde. 

 
5. Praktikpladsbesøg – formål og behov v/ Björgvin Soffiuson 

Björgvin orienterede om sine besøg ude i praktikken. 
Eleverne er glade for besøg fra skolen.  
Som udgangspunkt er det lærer-elev-vejleder som mødes. 
Björgvin udsender brev til praktikken før han kommer, hvoraf formålet med 
besøget fremgår. 

 
6. Virksomhedstrivselsesundersøgelse v/ Louise Elmgaard Thiem 

Louise gennemgik de vigtigste pointer fra virksomhedstrivselsundersøgelsen, 
som udsendes til vores praktiksteder. 
Det er sendt ud til 17 steder, og heraf har 12 svaret. 
(bilag vedhæftet) 
 

7. Elevtrivselsundersøgelse(ETU) v/ Mikkel Brix Nissen 
Mikkel gennemgik de vigtigste pointer fra elevtrivselsundersøgelsen. 
Der er en besvarelse på 77 %. (bilag vedhæftet) 
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8. Fastholdelsestiltag v/ Mikkel Brix Nissen 
Mikkel orienterede om diverse trivsels- og fastholdelsestiltag. (bilag vedhæftet) 
 

 
9. Ny terminologi på erhvervsuddannelsesområdet v/ skolen 

Der er vedtaget ny terminologi på erhvervsuddannelsesområdet, som skal tages i 
brug. Det faglige udvalg for SOSU (FEVU) har endnu ikke meldt ud, hvorvidt vo-
res elever fremover skal hedde lærling eller elever. (bilag vedhæftet). 

 
 

10. AMU (fast punkt) 
Skolen har 150 AMU kurser til udbud, der er ikke så stor efterspørgsel. Praktik-
vejlederuddannelsen er gennemført 2 gange og ajourføringskursus for praktik-
vejledere er gennemført 1 gang. Sidstnævnte er udbudt igen her til april 2022. 
 

11. Evt. 
Angelica forespurgte om en opslagstavle til gangen 7.2 – og det kan godt  
bevilliges. 
Uddannelsesstrategien i Frederiksberg Kommune er blevet godkendt, og kom-
mer på dagsordenen næste gang. 

 
Tak for i dag. 

 
 

LUU møder 2022 

 

10. maj 2022 
6. september 2022 
6. december 2022 


