
 

 

Referat ekstraordinært LUU/LEU møde den 22. februar 2021  

Sted: Virtuelt via teams 

Tidspunkt: Mandag, den 22. februar 2021 kl. 14.00 – 15.00. 

Deltagere: Eva Pedersen, Viborg Kommune. Dorte Søgaard, Skive Kommune. Nina 

Jexen, Thisted, Ellen M Dybdahl, Morsø Kommune, Lotte Glinvad, Region Nordjylland. 
Mette Gjødvad Høy, Region Midt. Majbritt Mejrsk, FOA Viborg. Malene Laursen, FOA 

Skive. Jesper Hejlman Hermansen, FOA Nordjylland. Anette Sejerskilde, 
underviserrepræsentant SOSU-STV, Anne E Østergaard elevrepræsentant Ida Krogh 
Diös, elevrepræsentant, Kursus- og udviklingschef Helle Damsgaard, Uddannelseschef 

Lene Dahlgaard. 

Afbud: Mette G Høy, Jesper H Hermansen og Helle Damsgaard. Malene Laursen 
deltog fra kl. 14 – 14.30. 

 
Referent:  Berit Andersen 

 

1. Flytning af GF2 optagelsen fra 14.06.2021 til 01.07.2021 og ændret start 

tidspunkt for Hold SOSU-ass. dec. 2021. 

Sagsfremstilling 

Trepartsaftalen giver fra den 1. juli 2021 voksne elever over 25 år mulighed for at få 

en uddannelsesaftale med løn allerede fra grundforløb 2 fra 1. juli 2021. 

I Arbejdsgiverskoleforum i NORD og MIDT har det været drøftet, hvorvidt det så vil 

være hensigtsmæssigt at flytte optaget på det assistentrettede GF2-forløb fra den 14. 

juni til den 1. juli 2021. De kommunale arbejdsgivere i de fire kommuner og 

praktikværterne i Region Nordjylland og i Region Midt har haft mulighed for at vende 

det i ”baglandet” frem til den 1. februar 2021. 

Viborg, Skive og Thisted Kommune anbefaler en flytning til 1. juli. Morsø Kommune 

har meldt tilbage, at de hverken anbefaler eller fraråder, men vil overlade det til 

endelig stillingtagen i LUU/LEU.  

Flytningen af optagelsen fra 14. juni til 1. juli vil få konsekvenser for tidspunktet på 

optagelsen af SOSU-ass. hovedforløb til december 2021 med tilsvarende antal dage. 

Det betyder, at der skal udarbejdes en ny skole-praktikplan for dec. 2021. 

De regionale praktikværter er indstillet på, at der skal findes en løsning, hvis 

arbejdsgiverne ønsker optagelsen flyttet til den 1. juli, men det er vigtigt for 

praktikværterne at gøre opmærksom på, at det betyder, at der bliver/kan blive 

overlap (yderligere overlap) på mellem 11 og 14 dage i psykiatri- og sygehuspraktik.  

Sidegevinsten ved en flytning af optagelsen fra 14. juni til 1. juli er, at det måske kan 

øge rekrutteringsgrundlaget, fordi potentielle ansøgere, der er i gang på VUC, HF eller 

lignende kan nå at afslutte deres skoleforløb til den 1. juli. 



 

 

GF2-eleverne vil få 7 skoledage, inden der er sommerferie i uge 28, 29 og 30 og 

slutte deres GF2-forløb den 15. december 2021. Start hovedforløb den 16. december 

2021. 

Bilag:  

Revideret uddannelsesplan for GF2 - juli 2021  

Revideret skole-praktikplan for dec. 2021 med start den 16. december 2021 

 

Indstilling: 

Der ønskes en drøftelse af problemstillingerne ift. flytningen af GF2 fra den 14. juni 

2021 til 1. juli 2021 med udgangspunkt i de indmeldinger, der er kommet fra 

arbejdsgivere og praktikværter med henblik på endelig beslutning. 

 

Referat: 

Lene uddybede sagsfremstillingen.  

Der var en længere drøftelse omkring flytningen af opstartstidspunktet pga. af de 

uklarheder, der forsat er i forhold til aftalens udmøntning. 

Der er mange ubesvarede spørgsmål. Der arbejdes på landsplan ift. svar på 

spørgsmål omkring økonomi, dimensionering osv. 

Der er opbakning fra LUU/LEU til at rykke GF2 juni til juli på trods af uvisheder 

omkring, hvordan det rent praktisk skal fungere, økonomi, de unge, der søger ind 

under 25 år osv. 

Vigtigt at være opmærksom på, at der fortsat også er plads til de elever, der er under 

25 år inden for dimensioneringen af hovedforløbspladser. 

Ift. HOLD SOSU-ass. december 2021 skal vi være OBS på holdene, der kommer efter 

ift. overlab.  

Det er vigtigt, at der bliver evalueret på, om vi i fremtiden skal overveje generel 

flytning af optagelse til GF2 til 1. juli frem for midt i juni. Det kan måske give en 

anden ansøgergruppe, når HF og VUC elever er færdige med deres uddannelsesforløb 

sidst i juni og derved kan søge optagelse 1. juli.  

Konklusion:  

Det besluttes, at rykke GF2 optaget fra midt juni til 1. juli i 2021, og dermed rykkes 

også december 2021 SOSU-assistent holdet.  

Skole og Kommuner arbejder sammen omkring dette, og begge gør opmærksom på 

denne mulighed. Optagelse.dk og skolens hjemmeside ændres ift. de nye 

optagelsestidspunkter.  

Potentielle ansøgere over 25, der søger ind på GF2 – SOSU-assistent rettet skal forsat 

vejledes af SOSU-skolen og skal også ansøge om optagelse på GF2 til skolen. Skolen 



 

 

vil anbefale ansøgerne over 25 år at tage kontakt til den kommune, som de gerne vil 

ansættes af, såfremt de ønsker at ansøge om en uddannelsesaftale for både GF2 og 

SOSU-assistent hovedforløbet. OBS på at der skal ansættes på GF2 og hovedforløb 

samtidigt. 

Det besluttes endvidere, at evaluere på dette efter optaget, for at finde ud af, om der 

i fremtiden skal være optagelse midt i juni eller 1. juli i fremtiden. 

Forslag om, at det skal overvejes, at invitere en KL-repræsentant med til et LUU/LEU 

møde mhp. at uddybe Trepartsaftalens udmøntning på området. 

Punktet sættes på mødet den 5/3 til videre drøftelse ift. konkrete handlinger, 

herunder om kommunerne skal annoncere efter elever, eller om det udelukkende er 

skolen, der skal gøre opmærksom på de nye muligheder for ansættelse. 

Det aftales, at der medsendes Link til Aalborg Kommunes stillingsopslag, som 

eksempel på, at der er kommuner, der aktivt søger elever til GF2 og hovedforløb med 

de rettigheder, elever over 25 år har fået via Trepartsaftalen. 

https://www.aalborg.dk/job-og-ledighed/job?jobid=31031 

Desuden vedhæftes link til Trepartsaftalen 

https://www.kl.dk/arbejdsgiver/trepartsforhandlinger/trepartsaftale-skal-sikre-flere-

faglaerte/ 
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