
Forretningsorden for 
Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU)  

for  
social- og sundhedsuddannelserne, den pædagogiske 

assistentuddannelse og AMU-uddannelser  
ved Social- og Sundhedsskolen Syd 

Social- og Sundhedsskolen Syd er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde 
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, den pædagogiske assistentuddannelser 
samt AMU-uddannelser 

§ 1 - Nedsættelse og sammensætning

Iht. lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 282 af 18/04/2018) §§ 40 - 41 skal udbydere af 
erhvervsuddannelser nedsætte lokale uddannelsesudvalg (LUU). 

Udbydere af den pædagogiske assistentuddannelse og/eller social- og sundhedsuddannelsen 
skal derfor nedsætte LUU for at fremme samarbejdet med arbejdsmarkedets parter på 
uddannelsernes område. 

Det lokale uddannelsesudvalg er nedsat i henhold til: 

• Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 282 af 18/04/2018

• Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser nr. 226 af 04/03/2014

§ 2 - Formål
I henhold til Lov om Erhvervsuddannelser § 41 stk. 1 skal LUU varetage flg. opgaver:

• Rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets
virksomhedsområde

• Virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

• Medvirke ved udarbejdelse af den lokale undervisningsplan (LUP) sammen med
skolen

• Følge behovet for fornyelse af undervisningsplanen og foretage fornøden revision
sammen med skolen, fx valgfag

• Deltage i den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af skolens uddannelser og
AMU-kurser

• Medvirke i arbejdet med tilvejebringelse af praktikpladser

Stk. 1  
Møderne i LUU skal således primært relatere sig til samarbejdet mellem skole og 
arbejdsmarkedet, til arbejdet med LUP eller elementer herfra, til kvalitetsarbejdet samt til 
tilvejebringelse af praktikpladser. 

Stk. 2 
Udvalget kan nedsætte ad hoc grupper til løsning af særlige opgaver, evt. med deltagelse af 
nødvendig ekspertise. Til konkrete møder kan der indkaldes særligt sagkyndige. 
Der udarbejdes kommissorium ved nedsættelse af ad hoc grupper 



Stk. 3 
LUU refererer i forhold til AMU-uddannelserne ikke formelt til skolens bestyrelse, men LUU 
skal holde bestyrelsen orienteret om anbefalinger. 
I forhold til AMU-uddannelserne refereres direkte til Det Centrale AMU-
efteruddannelsesudvalg for Social- og Sundhedsområdet. 

§ 3 - Sammensætning:
Uddannelsesudvalget sammensættes af stemmeberettigede medlemmer og tilforordnet uden
stemmeret.

LUU på Social- og Sundhedsskolen Syd 

Arbejdsgiversiden 
- med stemmeret

7 repræsentanter 

• 4 repræsentanter fra kommunerne i Sønderjylland
(Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev)

• 1 repræsentant fra Jobcenter

• 2 repræsentanter fra Region Syddanmark
(somatik og psykiatri)

Arbejdstagersiden 
- med stemmeret

7 repræsentanter 

• 5 repræsentanter fra FOA
- 2 repræsentanter fra FOA Sønderborg
- 3 repræsentanter fra FOA Sønderjylland

• 2 repræsentanter fra 3F

Tilforordnede 
– uden stemmeret

6 repræsentanter 

• 1 repræsentant fra lærergruppen

• 2 repræsentanter af elever
- En elev fra social- og sundhedsuddannelsen
- En elev fra den pædagogiske

assistentuddannelse

• Uddannelseschefer efter behov

• Skolens direktør

Stk. 1 
De stemmeberettigede medlemmer repræsenteres af arbejdsgiver og arbejdstager og skal 
være ligeligt repræsenteret og tilsammen udgøre et flertal i LUU. Medlemmerne skal have 
tilknytning til det geografiske område, som udbuddet dækker af uddannelserne. 

Stk. 2 
Tilforordnet uden stemmeret udgør repræsentanter for skolens ledelse, repræsentanter for 
skolens underviser og repræsentanter for skolens elever. 

Stk. 3 
Medlemmer og repræsentanter vælges for en fireårig periode, perioden følger den kommunale 
valgperiode.  



Stk. 4 
Hvis formanden udtræder af LUU, træder næstformanden til, indtil der er foretaget nyt 
formandsvalg. Det nye formandsvalg foretages ved førstkommende møde i LUU. 
Den nye formand vælges blandt arbejdsgiverrepræsentanterne, hvis den afgåede formand var 
valgt der og blandt arbejdstagerrepræsentanterne, hvis den afgåede formand var valgt derfra. 

Hvis et medlem udtræder af LUU, træder suppleanten til eller et nyt medlem vælges fra det 
område det udtrådt medlem kommer fra. 

§ 4 - Møder:

Stk. 1 
Der afholdes minimum 4 årlige møder, eller så ofte formanden eller mindst 3 medlemmer 
ønsker det. Der indkaldes til møderne skriftlig, via mail. 

Stk. 2  
Dagsorden skal udsendes til medlemmerne elektronisk senest 10 arbejdsdage før 
mødedatoen. Dagsorden skal godkendes af formanden inden udsendelse. I særlige tilfælde 
kan formanden udsende en tillægsdagsorden senest 2 arbejdsdage før mødedatoen. 

Stk. 3 
Referatet udsendes hurtigst mulig efter mødet – dog senest 5 arbejdsdage, hvorefter at 
medlemmerne har 5 arbejdsdage til at kommenterer referatet. Hvis ingen kommentarer er 
modtaget, betragtes referatet som godkendt. 
Referatet skal have påtegnet hvem der var tilstede samt afbud.  

Stk. 4 
Dagsorden og referat, vil være tilgængelig på skolens hjemmeside under ”Lokal 
Uddannelsesudvalg” 

Stk. 5 
LUU kan normalt kun behandle sager, der er optaget som punkter på dagsorden. Sager af 
hastende karakter kan behandles, hvis alle tilstedeværende medlemmer af LUU godkender 
dette. 
LUU kan behandle de forelagte sager, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede ved 
mødet. 

Stk. 6 
Møderne er som udgangspunkt lukkede, formanden kan bestemme at et møde skal være 
åbent. 

Stk. 7 
Medlemmerne i LUU har tavshedspligt i henhold til Forvaltningsloven 

Stk. 8 
Skolen stiller sekretærbistand til rådighed for udvalget/mødet 

§ 5 - Ikrafttræden



Denne forretningsorden træder i kraft d. 1. august 2018 
Forretningsorden er vedtaget af Det Lokale Uddannelses- og Efteruddannelsesudvalg (LUU) 
ved Social- og Sundhedsskolen Syd d. 20. juni 2018 

Denne forretningsorden kan senere revideres efter beslutning i udvalget. 

Uddannelsesudvalget for social- og sundhedsuddannelserne, den pædagogiske 
assistentuddannelse og AMU-uddannelser 

Aabenraa d. ____________ 

__________________________________________ 
      Formand for LUU på SOSU Syd 




