
 

Bestyrelsesmøde SOSU Syd 

Torsdag d. 6. oktober 2022 kl. 15.00 – 18.00 

SOSU Syd 

Bjerggade 4M  

6200 Aabenraa 

Lok. 1.21 

 

Referat 
 

Deltagere: 

Formand Allan Emiliussen, udpeget af Region Syddanmark 

Næstformand Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland 

Medlem Michael Christensen, udpeget af Aabenraa Kommune 

Medlem Rolf Dalsgaard Johansen, udpeget af bestyrelsen 

Medlem Ole Ryttov, udpeget af bestyrelsen 

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

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

Medlem Sif Maria Lund – udpeget af elevrådet – med stemmeret 

Medlem Ana Sabic - udpeget af elevrådet – uden stemmeret 

 

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd 

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd 

 

Økonomikonsulent Linda Vejbæk deltager i pkt. 2 

Uddannelsesleder Ingrid Robl deltager i pkt. 3 og 4.3  

Elev og trivselsvejleder Tom Folmer Larsen deltager i pkt. 3 

IT-vejleder Claus Tronborg Jensen deltager i pkt. 4.1 

Afbud:  

Sif Maria Lund – udpeget af elevrådet  

Ana Sabic - udpeget af elevrådet 
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Dagsorden 

Pkt. 1 
Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser 

☐ 

☐ 

☒ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Velkomst ved formand Allan Emiliussen 
Referat er godkendt 
 
 

 

Økonomi 

Pkt. 2 
Status på skolens økonomi v./Linda Vejbæk 
 
Introduktion til punktet 
Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om skolens økonomi.  
 
Beskrivelse af punktet 
Regnskabet for 2. kvartal 2022, samt estimat for 2022 gennemgås. 
 
Hvis spørgsmål til overstående punkter må de meget gerne sendes til Linda Vejbæk 
inden mødet på mail lpv@sosu-syd.dk  
 
Indstilling 
Der indstilles at orienteringen tages til efterretning. 
 
Se bilag 1 - Kommentarer - 2. kvt. 2022 
Se bilag 2 - Resultat 2. kvt. 2022 
Se bilag 3 - Aktivitet 2. kvt. 2022 
 

☒ 

☐ 

☒ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Linda Vejbæk orienterer om skolens økonomi.  
Resultatet for 2. kvartal er en negativ afvigelse på 258 tkr. Aktiviteten er på niveau med det estimerede. 
  
Estimatet for hele 2022 er et positivt resultat på 1,6 mio. kr. 
Der er fra bestyrelsens side en særlig opmærksom på skolens energiforbrug. Skolen følger instruks om 
energibesparelse fra Undervisningsministeriet. 
  
Resultatbudget 
Linda orienterer om, hvordan budgettet kvartalsvis tilrettes ved at udarbejde et nyt estimat. 
  
Forslaget til finanslov for 2023 (FFL2023) er kommet 
Der er en prisregulering på 3,9% på undervisnings-, fælles- og færdiggørelsestaxameter. 
På bygningstaxameter er prisreguleringen 7,8%. 

mailto:lpv@sosu-syd.dk


 
 

2 
 

Grundet valg til Folketinget, ved vi ikke, hvornår den endelig Finanslov vedtages. 
  
Betydningen af bortfaldet af færdiggørelsestilskud kontra præmiering af uddannelsesaftaler blev vist med 
eksempel. Provenuet i 2022 har været positiv, fordi færdiggørelsestilskuddet i år kun er halveret. 
Taksten for præmiering af uddannelsesaftaler for 2023 kendes først i 1. kvartal 2023, og dermed ved vi 
endnu ikke, om vi får samme indtægt. Denne ”omfordeling” af tilskudskroner er med til at vanskeliggøre 
budgetteringen. 
 
Orienteringen er taget til efterretning.  
 

 

Skolen 

Pkt. 3. 
SOSU Syds nyetablerede Studiecafe v./Ingrid Hede Robl og Tom Folmer Larsen 
 
Introduktion til punktet 
Som et led i strategi 2021-2023 har skolen etableret en studiecafe hvor alle skolens 
studieunderstøttende aktiviteter samles. Formålet med at samle alle de 
studieunderstøttende aktiviteter er at øge kvaliteten, så flere elever gennemfører 
deres uddannelse 
 
Beskrivelse af punktet 
Der orienteres om skolens studieunderstøttende aktiviteter med et særligt fokus på 
den nyetablerede ”mentorstilling”.  
Herefter en drøftelse af hvordan initiativet kan bidrage til at øge elevernes 
gennemførelse. 
 
Indstilling 
Der indstilles at orienteringen modtages og herefter drøftelse 
 

☒ 

☒ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Ingrid Hede Robl, uddannelsesleder og Elev- og Trivselsvejleder Tom Larsen orienterer om ny Vejledning 
på SOSU Syd. 
 
Skolen har et stort fokus på rekruttering og gennemførelse og har derfor strategisk valgt at omorganisere 
Vejledningen ved at samle alle vejledningsfunktioner, samt ansætte en Elev- og Trivselsvejleder  
 
Elev- og Trivselsvejleder har som arbejdsområde: 

• Elevtrivsel i uddannelsen - både på skolen og i oplæringen 

• Psykisk SPS-ansøgning 

• Forløbsbeskrivelse 

• Uddannelsesstøttende samtaler 

• Fravær 

• Elever med uddannelsespålæg 

• Støtte elever i overgange  

• Understøtte aktiviteter i studiecaféen 
 
Bestyrelsen efterspørger data på området. Skolen arbejder videre med dette i det kommende år. 
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Punktet er drøftet, punktet genoptages til bestyrelsesmødet i juni 2023. 
 

 

Uddannelserne 

Pkt. 4.1  
Afprøvning af PICO briller v./Claus Tronborg Jensen 
 
Introduktion til punktet 
SOSU Syd anvender PICO VR-briller i undervisningen som en af flere digitale 
læringsteknologier 
 
Beskrivelse af punktet 
Bestyrelsen bliver introduceret til teknologien og formålet med at anvende netop den 
læringsteknologi 
 
Indstilling 
Der indstilles at læringsteknologien afprøves. 
  

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Bestyrelsen afprøver PICO briller. 
 

 

Pkt. 4.2 
Temadrøftelse – flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse v./ Ingrid Hede Robl 
 
Introduktion til punktet 
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af hvordan SOSU Syd tiltrækker flere unge til SOSU-
uddannelsen. 
 
Beskrivelse af punktet 
Der gives en introduktion til SOSU Syds initiativer for at tiltrække flere til SOSU-
uddannelserne. Herefter drøftes oplægget.  
 
Der ønskes en temadrøftelse med afsæt i:  

• Brobygning og rollemodeller på besøg i 8./9. klasse  

• UU-vejledning 

• Besøg af udskolingslærer 

• PR og ekstern kommunikation  

• Karrieremuligheder  
 
Indstilling 
Der indstilles at punktet drøftes. 
  

☐ 

☒ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Introduktion til brobygning ved Ingrid Hede Robl, Uddannelsesleder. 
 
Præsentation af brobygningsaktivitet 
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Der er en særlig opmærksom på samarbejdet med UU’erne i de fire kommuner.  
 
Punktet er drøftet. 
 
”Se bilag til referat – Flere unge skal vælge en uddannelse” 
 

 

Pkt. 4.3 
SOSU Syds aktuelle projektansøgninger v./ Louise Gerber 
 
Introduktion til punktet 
Skolen søger løbende projektmidler til understøttelse af strategien 2021-2023. Det er 
projekter der understøtter en eller flere af de fire strategiske mål: ”Læring og 
Innovation”, ”Sundhed og Fællesskaber”, ”Digitalisering og teknologi” samt 
”Bæredygtighed” 
 
Beskrivelse af punktet 
Orientering om aktuelle projektansøgninger 
 
Indstilling 
Der indstilles at orienteringen tages til efterretning 
 
Se bilag 4 - Igangværende projekter, oktober 2022 
 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Punktet er taget til efterretning. 
 

 

Pkt. 4.4 
Status på GF, SSH, SSA og PAU 
 
Introduktion til punktet  
Under dette punkt bliver bestyrelsen orienteret om uddannelserne 
 

• Grundforløb1 og Grundforløb2 retning SOSU, samt medarbejdere 

• Hovedforløb SOSU, samt medarbejdere 

• Pædagogisk Assistent, samt medarbejdere 

• Vejledningen 

• Efteruddannelse 
 
Beskrivelse af punktet 
Status på uddannelserne og efteruddannelse – se mere i bilaget 
 
 
Indstilling 
Der indstilles at orienteringen tages til efterretning 
 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 
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Se bilag 5 – Status på uddannelser og vejledningen 
  

Referat: 
Punktet er taget til efterretning. 
 

 

Pkt. 4.5 
Status på sygefravær v./Lotte Dalegaard Pedersen 
 
Introduktion til punktet 
Under dette punkt bliver bestyrelsen orienteret om sygefraværet for skolens ansatte 
fra januar – august 2022 
 
Beskrivelse af punktet 
Sygefraværet for årets første otte måneder er vist i vedhæftet bilag, hvor skolens 
korte sygefravær er markant højere i årets første kvartal sammenlignet med 
gennemsnittet for hele 2021. Årsagen er influenza-og Corona-epidemi, hvilket 
medførte stort fravær blandt skolens medarbejder. Der ses en forbedring i 2. og 3. 
kvartal.  
 
Indstilling 
Der indstilles at orienteringen tages til efterretning. 
 
Se bilag 6 - Sygefravær januar-august 2022  
 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Punktet er taget til efterretning.  
 

 

Pkt. 4.6 
Direktørens resultatløn v./Allan Emiliussen 
 
Introduktion til punktet 
Direktørens resultatløn fornys en gang om året 
 
Beskrivelse af punktet 
Orientering og godkendelse af direktørens resultatløn 2022-2023. 
 
Indstilling 
Der indstilles at formandskabets beslutning tages til  efterretning 
 

☒ 

☐ 

☒ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
I direktørens kommende resultatlønskontrakt er der fokus på  

• Implementering af strategi 

• Rekruttering  

• Gennemførelse 

• Ledelsesudvikling 
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Resultatlønskontrakten er underskrevet af formandskab og direktør og offentliggøres på SOSU Syds 
hjemmeside.  
 
Formandskabets godkendelse tages til efterretning 
 

 

Orientering 

Pkt. 5.1 
Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

☒ 

☐ 

☐ 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Orientering ved formand Allan Emiliussen om aftale om økonomisk løft af FGU, VEU samt 
ungdomsuddannelser i udkantsområder 
 
D. 14. november deltager Tom Svenson og Allan Emiliussen i et arrangement afholdt af Danske SOSU 
Skoler bestyrelserne om rekruttering, gennemførelse, PA og bestyrelsesuddannelse. 
 
Orientering ved Michael Christensen 
Budget i Aabenraa Kommune er godkendt og kommunen fortsætter ordningen med løn under uddannelse 
på GF2.  
 
 

 

Pkt. 5.2 
Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Orientering ved medarbejdere: 
59 nyuddannede SSH’er dimitterede i sidste uge.   
To nye medarbejdere er ansat pr. 1. 10. 22 til Digi Tech læringsfællesskabet. 
 

 

Pkt. 5.3 
Orientering ved direktør 
 

• Forslag om eftermiddagskaffe med skolens medarbejdere. 

• Energibesparende foranstaltninger  

• Mødeindkaldelse om fællesspisning og pop up restaurant er sendt ud, 
invitation følger 

 

☒ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Lotte Dalegaard Pedersen orienterer: 
Skolen har haft besøg af Arbejdstilsyn tirsdag d. 27. september 2022 Skolen har fortsat en grøn smiley.  
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Der er et forslag fra medarbejdere om at møde bestyrelsen. Bestyrelsen bakker op om forslaget og 
foreslår en fredag eftermiddag.   
 
Skolen følger instruks fra ministeriet om at reducere energiforbrug. Temperaturen skrues ned, hvor det er 
muligt, til 19 grader og der udskiftes løbende til LED-pærer. 
 
POP-UP restaurant for borgere i Aabenraa afholdes d. 30. november 2022. Bestyrelsen er 
forhåndsreserveret og vil senere modtage en invitation.  
 

 

Pkt. 6 
EVT.  
 
 

☐ 

☐ 

☐ 
 
 

Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Referat: 
Ingen punkter under eventuelt. 
 
 

 


