
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Emne Hvad skal vi udrede Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 
velkommen til nye medlemmer 

 

 Andreas (AG) og Gitte (GK)præsenteres, og 
medlemmerne kommer kort med en 
præsentation for hvem de er. 

2. Evt. kommentarer til referat fra 24/2 
2022 

 

 Godkendt 

Deltagere:     Pia Palnæs Hansen, Andreas Grosbøll, Malene Ellegaard Sparsø, Tina Olsen, Jette Riis Nielsen, Birgitte Pihl, Jane Boldemann, Gitte 
Krog, Ida Søborg-Madsen     
 
Mgl: repræsentant for SOSU elever samt repr. for lederne BoH. 
 
Afbud: Ellen Westh Jensen; Lone Sofie Nielsen, Åse Thøgersen 
 
 
 
Mødeleder: Andreas Grosbøll 
Referent:    Jane Boldemann 

 
Campusfællesskabet 
Minervavej 1 
3700 Rønne 
TLF.36982900 
bhsund@bhsund.dk 
www.bhsund.dk 
CVR 29547807 

  

Referat OplæringsVirksomhedsSamarbejdsForum   
  
Tirsdag den 10/5 2022 kl. 14.00 – 16.00 i lokale 1.189 
 
 

mailto:bhsund@bhsund.dk
http://www.bhsund.dk/


3. Virsomhedstilfredshedsundersøgelsen 
(VTU) og ønsker til spørgsmål fra 
praktikken v. Ida Søborg-Madsen 
 

Er spørgerammen fyldestgørende, eller skal der 
tilføjes op til fem ekstra spørgsmål? 
 

Spørgsmål VTU 

2021.pdf
 

 
Spørgerammen indebærer 13 spørgsmål. 
Handler om elevernes præstation, deres 
samarbejde, information og vejledning samt en 
samlet tilfredshed. 
 
Der kan indlægges ekstra spørgsmål i 
forbindelse med VTU`en, Disse er eksempler, 
men foreslag: 
 

1. Hvad mener du, er skolens vigtigste 
opgave for at hjælpe en 
uddannelsesaftale på vej? 

2. Mangler du feedback fra skolen fra din 
lærlings hovedforløb? 

3. Hvornår og hvordan vil du gerne kontaktes 
af skolen, når din elev har været på 
hovedforløb? 

4. Vil det motivere din virksomhed til at 
tage flere lærlinge, hvis skolen kan 
matche den rigtige elev med din 
virksomhed? 

5. Har du forslag til et styrket samarbejde 
med skolen, hvis der igen skulle komme 
en nedlukning, som vi havde i foråret 
2020? 

 

VTU præsenterer samarbejdet mellem 
praktikken og skolen. Undersøgelsen er 
besluttet fra ministeriel side af. 
 
 
 
 
 
 
 
Ida (ISM) opfordre til, at man vil kunne 
henvende sig til hende, gerne på mail vedr. disse 
ekstra spørgsmål, der kan indgå i VTU`en. 
 
Spørgsmålene er strategisk overvejet sådan at vi 
kan måle os med andre skoler. 
 
Der aftales at VTU`en gerne skal være ude til 
nov. 2022, opfølgning derpå vil ske i feb./marts 
2023. Der vil komme en mødekadence, som vil 
starte i oktober 2022.   
 
VTU ligger på Bhsund`s hjemmeside. 
https://bhsund.dk/uploads/vtu-2021.pdf 
 
 

4. Forslag til en revideret 
Forretningsorden for PSF v. Pia 
Palnæs Hansen 

 Pia (PPH)fremlægger sammensætningen af PSF.  
Der snakkes og drøftes om hvilke formål og 
opgaver der er i dette samarbejdsudvalg. 
 

https://bhsund.dk/uploads/vtu-2021.pdf


Noget nyt der fremlægges er, at referaterne fra 
OVSF skal ligge tilgængeligt på skolens 
hjemmeside. Der snakkes om fordele og også 
ulemper ved at der er mange oplysninger, der 
kommer ud. Pia holder det op imod at det er fra 
ministeriel side af, at det fremover skal være 
sådan. Det viser sig at der allerede foreligger 
tidligere referater inde på skolens hjemmeside. 
Til vores næste møde i OVSF skal 
kommissoriet gennemgås igen. Vi skal have 
aftalt nærmere ind i, hvad gør vi ved de 
oplysninger, der bliver for følsomme? Derfor 
kommer dette som et punkt til næste OVSF. 
 
 

Kommissorium for 

praktiksamarbejdsforum juli 19 rev. maj 2022.pdf
 

5. Referat af forventningssamtalen v. 
Malene Sparsø      Ca.15 min 
 

Malene (MS) fremlægger et udkast hun har lavet 
til brug ved forventningssamtalen.  
Fra BOH`s side af havde de haft en god 
oplevelse med en SSA-elev, der havde gjort brug 
af dette referat og det havde haft en stor 
betydning.  
Spørgsmålene der indgår i udkastet, læner sig op 
ad skole/praktik håndbogen.  
Muligheden for at gøre referatet digitalt, taler 
klart for. 

Referatet skal ikke erstatte den personlige 
uddannelsesplan. 
 
MS prøver dette af med de kommende SSA-
elever, der starter på BoH i uge 20.  

6. Orientering om ny terminologi i SOSU 
uddannelserne v. Andreas Grosbøll 

Pr 1/8 hedder dette mødeforum 
OplæringsVirksomhedsSamarbejdsForum  
(OVSF)) 
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
vil indføre ny terminologi på 
erhvervsuddannelsesområdet.  
Hensigten med den nye terminologi er bl.a. at 
undgå, at begrebet praktik forveksles med 
begreberne virksomhedspraktik og jobpraktik.  



 

220110-Orientering

-om-ny-terminologi-paa-erhvervsuddannelsesomraadet.pdf
 

7. Orientering om frafald på SOSU-
uddannelserne v. Andreas Grosbøll 

I udvalget snakkes der om at meget af frafaldet 
skyldes personlige årsager. 
Derudover snakkes der om elevløn, der er givet 
til det nye GF2 jan. 22, hvad har dette gjort for 
uddannelserne? 

                        

Ophør i 

uddannelserne 2022 Skematisk (002).docx
 

 

8. Gensidig orientering  Tina (TO)fortæller at BRK har handlet på 
elevernes efterspørgsel på mere viden om 
CURA. Her vil Karina Randrup gå ind og stå 
undervisningen. Derudover gives der 
undervisning i ernæring med 
ernæringskonsulent, Bettina.  
Medicinhåndtering vil der også være 
undervisning i. 
 
Jette (JR) oplyser om opslag til SSA og SSH. 
Der er også opslået til merit udd. til SSA. 
BRK har sammen med Jobcenter et samarbejde 
mht. optag til GF2-SSA hvor reklame og 
bannere tages i brug for at rekruttere. 
 
PPH præsenterer de nye ansættelser, der er 
blevet tilført skolen. 
Derudover at der er kommet nye 
uddannelsesbekendtgørelser, som bliver 
vedhæftet. 
 

B20220050605 BEK 

nr 506 af 22.04.2022 Social- og sundhedshjælper.pdf

B20220050505 BEK 

nr. 505 af 22.04.2022 Social- og sundhedsassistent.pdf
 



Derudover skal skole/praktik håndbogen 
revideres efter de nye bekendtgørelser. Birgitte 
(BP) efterlyser også, hvem der fremover er 
ansvarlig for rettelser og revidering af 
skole/praktik håndbogen. 
 

Eventuelt Datoer for det kommende 
oplæringsvirksomhedsvejlederuddannelsen, i 
ugerne 43-46: 
24.10.22 
25.10.22 
26.10.22 
27.10.22 
28.10.22 
7.11.22 
8.11.22 
14.11.22 
15.11.22 
16.11.22 
17.11.22 
 

Der efterspørges forskellige kurser vi som skole 
kommer til at udbyde, og vores hjemmeside skal 
lige opdateres.  
Det skal være let og lige til at kunne se hvad vi 
som skole udbyder. 
Jane (JB) vil til næste møde komme med et 
oplæg om kommende AMU-kurser, og tager 
også gerne imod efterspørgsler. 

Punkter til næste møde 
 

• Virsomhedstilfredshedsundersøgelsen 
(VTU) Enighed om hvilke ekstra 
spørgsmål, der skal indgå i VTU samt 
hvem står for opfølgning? (ISM) 

 

• Kommissorie i OVSF skal gennemgås 
samt opfølgning på referat fra vores 
møder, der allerede ligger på skolens 
hjemmeside. Alle bekendt med dette? 
Hvad gør vi med de data der er 
følsomme? (PPH) 
 

• Oplæg om kommende AMU-kurser på 
Bhsund (JB) 

 



 
 

 


