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Referat lokalt uddannelsesudvalg (LUU)  

– Social- og sundhedsuddannelserne på Diakonissestiftelsen 

Tid:  Tirsdag 6. september 2022 kl. 13.00 – 15.00 

 

Tilstede:  Malou Helmer, Anne Dige Bach, Malene Balle Ricken, Kamilla Hesthaven Mikkelsen, 

Charlotte Nimand Hansen, Louise Elmgaard Thiem, Kim Petersen, Signe Trap-Jensen, 

Lisbeth Madsen 

 

Ikke Tilstede:  Lotte Thulstrup, Carina Barsøe Olsen, René Vesth Kofoed, Stine Rohrberg, Elisabet By-

tofte, Rikke Volmer Brandsen, Angelica Zambrano 

 

Referent: Lisbeth Madsen 

 

 

1. Velkomst og præsentation – 5 min. 

Ingen bemærkninger 

2. Godkendelse af dagsorden – 2 min. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra sidst – 3 min. 

Ingen bemærkninger til referatet 

4. Oplæg og dialog om oplæringskapacitet ved SEVU – 45 min 

Gæster: Sixten Wie Bang, sekretariatschef og Marie Heyn, uddannelseskonsulent i SEVU (Se-

kretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelser). Oplæg om oplæringskapacitet i region-

hovedstaden og efterfølgende drøftelse af de regionale behov, herunder udvidelsen af pladser 

i oplæringsperiode 2 til også at omfatte handicapområdet. 

 

5. Drøftelse af ny uddannelsesordninger – opfølgning på FEVU-seminar – 45 min. 

(se vedhæftede slides fra seminar) 

Spørgsmål til drøftelse fra FEVU: 

”Hvordan kan de lokale uddannelsesudvalg bidrage til at skabe progression og koordinering i 

undervisningen i kommunikation og relationsdannelse?”  

 

”Hvordan kan de lokale uddannelsesudvalg understøtte videndelingen mellem skole og oplæ-

ring om undervisning/oplæring i kommunikation og relationsdannelse 
 

Gennemgang v. Louise:  

På hovedforløbene skal der være øget fokus på kommunikation og relationsdannelse.  
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På GF2 skal der være øget fokus på refleksion og fagpersonen skal tydeligere frem. 

 

Det blev foreslået at vi skal bruge ”fundamentals of care” og ”Grundlæggende pleje” som fæl-

les referenceramme at tænke relations- og kommunikationskompetence ind i.  

Der arbejdes videre fra skolens side med at finde en dato for et fælles oplæg om ovenstående 

for LUU og underviserne på SOSU. Peter Lynge Kjær (forstander, Flintholm plejeboliger) og 

Christina Emme, sygeplejefaglig forskningskonsulent på BFH blev foreslået som oplægsholde-

re.  

 

6. LUP og overgangsordning (se nedenstående forslag til tekst fra Danske SOSU-skoler) – 10 

min 

Forslag til formulering af overgangsregel i forbindelse med nye uddannelsesbekendtgørelser og 

ordninger pr. 1.8.2022 for SSA/SSH: 
 

Elever, der er påbegyndt grundforløbet før d. 1 august 2022 til afslutning efter samme dato 

overgår ved start på hovedforløbet til den nye uddannelse.  

 

Elever, der er påbegyndt hovedforløbets 1. skoleperiode i perioden juni/juli 2022 overgår fra 

førstkommende skoleperiode eller delperiode til den nye uddannelse. 

 

Den nye uddannelsesordning starter med H2206 og A2206, som startede i juni 2022. Ovenstå-

ende blev vedtaget. 

 

7. AMU (fast punkt) – 5 min. 

Der er stor efterspørgsel på praktikvejlederkursus. Holdene bliver fyldt op.  

 

8. Evt. – 5 min. 

 

Kim:  

KKR har nedsat en taskforce til rekruttering og fastholdelse. Det er en 4 årig arbejdsgruppe, 

som er startet med at indsamle data.  Kim har været med fra starten. Eik Møller, kommunaldi-

rektør, Ballerup Kommune står i spidsen for gruppen. 

 

Louise:  

Vi har 70 GF2 elever hvoraf de 19 er ansat med løn. 

Vi har 14 GF1 elever 

Vi afventer fortsat det ”Nationale rammepapir” for udveksling af elevdata. Se ”Fem-årig lærer-

pladsaftale”, punkt 9 – se bilag. 

 

 


