
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde SOSU Syd 

16. juni 2020 kl. 15.00 – 18.00 

 

Afholdes på Lottes kontor, 

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa 

 

Dagsorden 
 

Deltagere: 

Formand Ebbe Lilliendal, udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Kommune 

Næstformand Susanne Linnet, udpeget af regionsrådet  

Medlem Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland 

Medlem Rolf Dalsgaard Johansen, udpeget af bestyrelsen 

Medlem Rikke Falkenløve Knudsgaard, Underviser, udpeget af medarbejdere - med stemmeret 

Medlem Janni Lybæk, Underviser, udpeget af medarbejdere - uden stemmeret  

VAKANT - medlem 

VAKANT - elevrepræsentant  

Medlem Christina Schmidt Jensen, udpeget af elevrådet - med stemmeret 

Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør Social- og Sundhedsskolen Syd 

Referent Udviklingschef Louise Gerber 

 

Linda Plüger Vejbæk deltager i pkt. 3 – økonomi 

Afbud: 

Christina Schmidt Jensen, elevrepræsentant 

  



Dagsorden 

Pkt. 1 
Godkendelse og underskrivelse af referatet fra sidste møde 

☐ 

☐ 

☒ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Velkomst ved Ebbe Lilliendal. 
Godkendelse og underskrivelse af referat  
 
 

 

Pkt. 2 
Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser 

☐ 

☐ 

☒ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Dagsorden godkendt uden tilføjelser.  
 
 

 

Økonomi 

Pkt. 3. 
Økonomi v./ Linda Vejbæk 
 

o 1. kvartals budgetopfølgning 
o Estimat 

 
(eftersendes som bilag) 
 
Hvis spørgsmål til overstående punkter må de meget gerne sendes til Linda 
Vejbæk inden mødet på mail lpv@sosu-syd.dk  
 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Perioderegnskabet for 1. kvartal 2020 gennemgås v. Linda Vejbæk  
I årets første kvartal har skolen præsteret et overskud på 1.253 tkr. mod et budgetteret overskud på 1.238 
tkr. Dermed en beskeden positiv afvigelse på 15 tkr. 
 
Aktiviteten i 1. kvartal udgjorde 151,2 årselever mod et forventet antal årselever på 163,8, dermed 12,6 
årselever under budget. 
Særligt på AMU og IDV har aktiviteten ligget under budgettet, men også på assistentuddannelsen har 
antal årselever ikke levet op til det forventede. 
 
 

mailto:lpv@sosu-syd.dk


 
Når skolen alligevel kommer ud med et resultat i 1. kvartal som ligger meget tæt på det budgetterede 
skyldes det derfor andre parametre. 
 
Vedhæftede bilag: ”Økonomipræsentation 1. kvartal” 

”SOSU-lederforeningens Benchmark”  

 
 

 

Uddannelserne 

Pkt. 4. 
Generel status på uddannelserne v./ Lotte Dalegaard Pedersen 
 
GF1 
Der har ikke været aktivitet på GF1 i foråret 2020.  
Til august er der (pr. 08.06.20) tilmeldt 106 GF1 elever (heraf 20 EUX-elever). 
Eleverne fordeles på 4 hold, hvoraf det ene er i Sønderborg. 
 
Adgangskurser1 
I august udbydes for første gang adgangskurser. Pt. har vi 11 elever fra SOSU-
erhvervskandidat, Sønderborg Kommune, der forventes at udgøre en potentiel 
målgruppe for adgangskursus i dansk som 2. sprog og matematik (varighed 10 
uger). Det endelige antal elever kendes først efter optagelsesprøven d. 
12.06.20. 
 
GF+2 
Der var planlagt et hold til GF+ foråret 2020. Grundet for få tilmeldinger og 
situationen med COVID-19, blev holdet aflyst.  
November 2020 bliver derfor første gang skolen udbyder GF+. Vi forventer et 
hold med 20 elever. 
 
GF2 
I foråret 2020 har vi haft 253 GF2SOSU elever. Disse er fordelt på i alt 11 hold, 
hvor af tre hold bestod af elever på uddannelsesaftale (i alt 74 elever). 
Til august er der (pr. 08.06.20) tilmeldt 107 elever, og vi forventer der kommer 
elever til i alt fem hold + ”flexholdet”. I efteråret startes ingen hold på 
uddannelsesaftale. 
 
(1 Ansøgere til Gf+ eller GF2SOSU, der IKKE opfylder adgangskravet om minimum 02 i dansk og/eller 
matematik, og IKKE har bestået optagelsesprøven. 
1 10 ugers afklarende forløb i fagretning ”Omsorg, sundhed og pædagogik”.) 

 
SSH og SSA: 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

                                                           
 
 



Det er tydeligt at der er en stigende interesse for velfærdsuddannelserne i 
samfundet, herunder også for social- og sundhedsuddannelserne 
Vores fire samarbejdende kommuner ansætter flere elever nu end på samme 
tidspunkt i 2019. 
I efteråret 2020 er der optaget/ansat 104 elever mere fordelt på:   
 
SSH I august 2020 er der optaget/ansat 81 elever (59 elever i 2019) - 3 hold.  
SSA EUX med start i uge 31 er der optaget/ansat 17 elever (9 elever i 2019) – 1 
hold  
SSA EUD med start i uge 32 er der optaget/ansat 31 elever (20 elever i 2019) – 
1 hold 
SSA EUV med start uge 37 er der optaget/ansat 79 elever (35 elever i 2019) – 3 
hold 
Vi er ikke bekendt med hvor mange af de optagne/ansatte der vil gå DIGI Tech 
vejen. 
 
 
PAU: 
I uge 25/2020 skal 40 GF2PA elever til afsluttende grundforløbseksamen.  
PAU hovedforløb får 28 nye elever i uge 34/2020: 
EUD, 17 elever  
EUV3, 7 elever 
EUV2, 3 elever 
 
Referat: 

Orienteringspunkt om uddannelserne uddybes med følgende:    
Det fremhæves, at Adgangskursus og GF+ er nye uddannelsesmuligheder.  
Skolen vurderer at det stigende antal elever skyldes et fælles rekrutteringsarbejde mellem SOSU 
Syd og de fire Sønderjyske kommuner. 
 
 

 

Pkt. 4.1 
Status på optag v./ Lotte Dalegaard Pedersen 
 
Optagetal for alle uddannelser på SOSU Syd, august 2020 vs. August 2019. 
Tallene er pr. 8. juni 2020. 
 
Se bilag 1 - ”status på optag” 
 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Konklusion på gennemgangen af elevtal er, at der samlet set ses en øget elevtilgang.  
 

 

Pkt. 4.2 
Efteruddannelse v./ Lotte Dalegaard Pedersen 

☒ 

☐ 

Orientering 
Drøftelse 



 
AMU (arbejdsmarkedsuddannelse) 
AMU-aktiviteten for 1. kvartal 2020 landede med en aktivitet på 6,63 årselever. Det er 
et fald i forhold til budgettet på 5 årselever. Dette skyldes udmeldingen om den nye 
GF+ uddannelse, der erstatter efteruddannelsesaktiviteter målrettet IGU og to-
sprogshold.  
På grund af Corona blev alle kursus og efteruddannelsesaktiviteter indenfor AMU 
pauseret den 13/3. Det var kun muligt at afvikle undervisning som nødundervisning 
100 % digitalt indtil genåbning ultimo maj måned. 
Prognosen for 2020 på AMU-aktiviteter nedsættes på den baggrund fra 40 årselever 
til ca. 30 årselever. 
Baggrunden for den optimistiske prognose med kun et fald på 10 årselever er, at ca. 
75% af solgte aktiviteter i 2. kvartal er meldt flyttet til afvikling efterår 2020. 
 
IDV (indtægtsdækket virksomhed) 
IDV-aktiviteten for 1. kvartal 2020 landede med en aktivitet på 12,96 årselever. Det er 
et fald i forhold til budgettet aktivitet på 17,33. Det er fortsat Førstevalg Sønderborg, 
der betinger den let faldende aktivitet. 
På grund af Corona blev alle kursus og efteruddannelsesaktiviteter indenfor IDV 
pauseret den 13/3. Det var kun muligt at afvikle undervisning 100 % digitalt indtil 
genåbning ultimo maj måned. Dette har påvirket aktiviteten voldsomt da førstevalget 
har været pauseret i denne periode. 
Derfor er en stilling på førstevalget ikke genbesat i forbindelse med en opsigelse med 
fratrædelse ultimo juni måned. 
Prognosen for 2020 på IDV-aktiviteter justeres på den baggrund fra ca. 62 årselever til 
ca. 43 årselever. 
 
Akademiuddannelse 
Både pga. lederskifte på SOSU FVH og SOSU Fyn samt corona-situationen er det 
planlagte samarbejde mellem SOSU Syd, SOSU Fyn, SOSU Esbjerg og SOSU FVH om 
udbud og afvikling af akademiuddannelse pauseret 1. halvår 2020. Der forventes 
fortsat udbud af 2 akademimoduler i fællesskab i 2020 fra akademiuddannelsen i 
Sundhedspraksis. 
 
Enkeltfag, Åben uddannelse 
I 1. kvartal har aktivitet for åben uddannelse været på 0,2 årselever. 
Prognosen for 2020 på ÅU-aktiviteten forventes til ca. ½-1 årselev. 
 
Andre aktiviteter i efteruddannelse 
Kursusadministrationen arbejder i en travl og omskiftelig verden i 1. og 2. kvartal 
2020. 
Ud over ændringer i aktiviteter og indberetninger på grund af corona, sker der også i 
forbindelse med implementering af prøver i AMU og skift i det studieadministrative 
system en stor forandring i arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. 

  

☐ 
 
 

Beslutning 

Referat: 
Det er på nuværende tidspunkt grundet Corona vanskeligt at kende kursusaktiviteter for efteråret. Der 
arbejdes tæt sammen med kunder om flytning af kurser. Trods dette forventes en faldende 
kursusaktivitet i efteråret.  

 

 



Pkt. 4.3 
Status på medieeksponering v./ Lotte Dalegaard Pedersen 
 
Se bilag 2 – ”status på medieeksponering” 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Det besluttes, at status på medieeksponering udgår som et fast punkt. Fremadrettet sendes 
relevante link SoMe, hvor SOSU Syd indgår.  
Link sendes ud i forbindelse med SoSuset.  
  
Det besluttes yderligere, at der udarbejdes en årlig status.  

 

Pkt. 4.4 
Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen 
På grund af langtidssygdom - hvor vi kender situationen og forventningerne til 
tidsperspektiv - har skolen et højere sygefravær i perioden sammenlignet med 
gennemsnittet for 2019.  
 
I corona-nedlukningsperioden, april og maj, er skolens kort-tidsfravær markant 
lavere end tidligere. 

 
Se bilag 3 – ”Status på Sygefravær” 
 
 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

I corona-nedlukningen har sygefraværet været markant lavere. Erfaringer fra Coronatiden bliver 
indhentet gennem en spørgeundersøgelse fulgt op af fokusgruppeinterviews.   
Efter sommerferien nedsættes en arbejdsgruppe, der ud fra data udarbejder anbefalinger til 
fremtidens skole.  
 
Resultater fra undersøgelserne samt arbejdsgruppens anbefalinger præsenteres på kommende 
bestyrelsesmøde.  
 

 

SOSU Syd 

Pkt. 5 
Orientering om frafald i corona-perioden v./Rikke Falkenløve Knudsgaard 

Under corona-nedlukningen har eleverne arbejdet intenst med digital 
nødundervisning. Det har stillet nogle helt andre krav til eleverne, end de er 
vant til, og man kunne antage, at det kunne medføre et højere fravær. 
Frafaldet under corona er stort set stabilt sammenlignet med 2019 hvad angår 
PAU Grundforløb, PAU Hovedforløb og SHH Hovedforløb 
 
Se bilag 4 – ”Status på frafald under corona-nedlukning” 
 

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 



Referat: 
 

Der er under Corona etableret et Åbent læringscenter.  28 elever har været visiteret til læringscenter. 
Eleverne i Åbent læringscenter har fulgt undervisningen online i egne klasser og fået hjælp til struktur, 
samt understøttelse af læringsprocesser. Skolen har på nuværende tidspunkt allerede gode erfaringer 
med Åbent læringscenter og ønsker at fortsætte med dette i en form, der skal udvikles hen over 
sommeren.  

 
 

 

Pkt. 5.1 
Orientering om skolens projekter v./Louise Gerber 
SOSU Syd deltager i 2020 i følgende udviklingsprojekter:  

• Karrierematch, regionsprojekt  

• Fokus på erhvervsvejen, regionsprojekt  

• Fælles digital progressionsmodel, UVM 

• Digitalisering i faget, Socialfondsprojekt 

• SOSU Science, Socialfondsprojekt og UVM 

• Faglig stolthed 

• Projekt stressfri hverdag, Århus Universitet 

• Digital vidensdelingsplatform for innovationsmateriale på SOSU-skoler 

• Maker Space, Aabenraa Kommune, biblioteket 
 
Videnscentre 
SOSU Syd samarbejder med to Videnscentre om udvikling af undervisning:   
Videnscenter for velfærdsteknologi Vest https://videnscenterportalen.dk/vfv/  

• Udvikling af valgfag 

• Mobile udstyrspakker 

• Evaluering og evalueringsdesign efter corona-relateret skolenedlukning  
 

Center for IT i undervisningen, CIU https://videnscenterportalen.dk/ciu/  

• LF3/LF4 https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/04/15/learning-
factories-hos-ciu/  

 
Ansøgninger, hvor der endnu ikke lægger svar: 

• Karakterdannelse i erhvervsuddannelserne, UVM, søgt juni 2020 
• Den didaktiske podcast, Regionsprojekt, søgt marts 2020 

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Ingen yderligere kommentarer til punktet.  
 

 

 

Pkt. 5.2 
Orientering om arbejdet med ledelsesgrundlag v./ Lotte Dalegaard Pedersen 
Lederne på SOSU Syd har udarbejdet hvert deres ledelsesgrundlag, for at 
tydeliggøre hvem de er som leder, som person og ikke kun som funktion.  

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

https://videnscenterportalen.dk/vfv/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/04/15/learning-factories-hos-ciu/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/04/15/learning-factories-hos-ciu/


Ledelsesgrundlaget er drøftet i SU og i de enkelte lederes teams. 
Ledelsesgrundlaget bliver en del af de kommende MUS 
 
Se bilag 5 – ”Ledelsesgrundlag 2020” 
 
Referat: 

Bestyrelsens tilbagemelding er, at arbejdet med ledelsesgrundlag samt fokus på og italesættelse 
af ledelse er et godt initiativ.  
 

 

 

Pkt. 5.3 
Orientering om tilsynssag v./ Lotte Dalegaard Pedersen 
Redegørelse for tematisk tilsyn med timetal for lærerstyret undervisning på GF 

 

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Bestyrelsen orienteres om status på tilsynssag samt konkrete initiativer til, hvordan det rettes op på den 
manglende lærerstyret undervisning.  
 

 

 

Pkt. 5.4 
Status på brandtilsyn v./ Lotte Dalegaard Pedersen 
 
Se bilag 6 – ”Notat om brandsyn”  

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Orientering om brandtilsyn og status på opfølgning. Ingen yderligere kommentarer.  
 

 

 

Pkt. 5.5 
Evaluering af et års partnerskab med Healthcare Denmark v./ Lotte Dalegaard 
Pedersen 
Kort redegørelse for aktiviteter i partnerskabsperioden 
 

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Grundet corona er det besluttet, at aftalen med Healthcare Denmark sættes på pause.  
 

 

Pkt. 5.6 
Organisering og konstituering v./ Lotte Dalegaard Pedersen 
 

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Bestyrelsen har anbefalet, at der sker en udpegning af en Vicedirektør. Lotte Dalegaard Pedersen 
præsenterer SOSU Syds ny organisationsdiagram, hvor Louise Gerber udpeges til vicedirektør.  



 

 

 

Øvrige 

Pkt. 6. 
Bestyrelsens supplering v./Ebbe Lilliendal 
 

☐ 

☐ 

☒ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Punktet udsættes til bestyrelsesmødet i september.  
Bestyrelsens medlemmer forbereder inden næste møde hvilke kompetenceprofil, der ønskes til et nyt 
medlem.    

 

 

Pkt. 6.1 
LUKKET PUNKT 
Direktørens resultatløn v./Ebbe Lilliendal 

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Intet referat 

 

 

Pkt. 6.2 
Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
• Fremtidige online bestyrelsesmøder 

• Task Force ”Veje til flere hænder”.  
- Se bilag 7 - ”veje til flere hænder”- det er især kapitel 2, der er interessant. 

 

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

• Drøftelse af muligheder for online bestyrelsesmøder. Der er enighed om, at det besluttes ud fra 
dagsordenen, om mødet egner sig til et online møde.  

• B SOSU v. Susanne Linnet: Der har været meget lidt aktivitet. Årsmødet er udskudt til september. 
Formand fra B SOSU ønsker at fratræde posten.  
 

 
 

 

 

Pkt. 7 
Orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 



• Medarbejderne har oplevet et højt informationsniveau og stor tilgængelighed til ledelsen i 
coronatiden.  

 

 

Pkt. 8 
Orientering fra direktøren 
 
 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

• Fem undervisere er indstillet til politikkens undervisningspris.  

• Status på nedlukning i forbindelse med Corona er drøftet løbende under ovenstående punkter.   
 
 

 

 

Pkt. 9 
EVT.  
 
 

☐ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 

Ingen punkter til evt.  
 

 

 


