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     Den 18. december 2018 

 

Forretningsorden til LUU for pædagogisk assistent- og social- og 

sundhedsuddannelserne på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. 

Det lokale uddannelsesudvalg er nedsat i henhold til Bekendtgørelse af lov om 

erhvervsuddannelser nr. 282 af 18/04/2018. Det lokale uddannelsesudvalg refererer til skolens 

bestyrelse. 

1) Udvalgets sammensætning 

Udvalgets sammensættes af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne der dækker 

uddannelserne, samt elev-, medarbejder- og ledelsesrepræsentation:  

• 5 repræsentanter for de ansættende kommunale og regionale myndigheder og 5 for de 

lokale arbejdstagere, de faglige organisationer. Alle er stemmeberettigede. 

• Tilforordnede medlemmer uden stemmeret er, 1 elevrepræsentant udpeget af elevrådet, 2 

medarbejdere udpeget af undervisergruppen samt uddannelsesleder for social- og 

sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse og rektor 

repræsenterer skolens ledelse. 

• Medlemmer og tilforordnede vælges for en periode af 4 år, følgende den kommunale 

valgperiode. Ved et medlems udtræden vælges et nyt medlem. 

• Uddannelsesudvalget vælger formand blandt stemmeberettigede medlemmer på første 

møde i hver valgperiode.  

 

Udvalgets opgaver 

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

virksomhedsområde, herunder rådgive om udvikling af den overordnede pædagogik, den 

overordnede læseplan, praktikuddannelsens tilrettelæggelse, evaluering og alle øvrige 

spørgsmål, der vedrører kvalitet i uddannelserne 

• Virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.  

• Afgive indstilling til bestyrelsen om godkendelse af praktiksteder 

• Rådgiver bestyrelsen om dimensioneringen på uddannelsen  

• Rådgiver i forhold til spørgsmål om undervisnings- og studiemiljø, rekruttering og 

fastholdelse og frafald af elever  
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Organisering af LUU’s arbejde  
 
Udvalget har en formand. Formandsposten bestrides af et eksternt medlem af udvalget. 
Sekretærfunktionen varetages af rektor eller en tilforordnet medarbejder. Sekretæren har ansvar 
for at udarbejde mødemateriale. Udvalget mødes 4 gange om året. Udvalget indkaldes og 
sekretærbetjenes af uddannelsens ledelse.  

 
Formandens rolle  

• Formanden beslutter dagsordenspunkter med afsæt i udkast fra rektor samt sørger for, at 
der min. én gang årligt er et møde, hvor udvalget kommer i dybden med et aktuelt emne 

• Formanden er formel repræsentant, kontakt- og talsperson for udvalget samt bindeled 
mellem uddannelsesudvalg og Bhsund’s ledelse 

• Formanden vælges på det første uddannelsesudvalgsmøde i valgperioden.  

• Formanden vælges for hele valgperioden (4 år).  

• Formanden deltager i det årlige møde mellem udvalgsformænd, bestyrelse og bhsunds 
ledelse. Formålet med det årlige møde er gensidig orientering og drøftelse af et aktuelt 
tema, som Bhsunds ledelse og formandskabet sætter på dagsordenen  

 

Uddannelsesudvalgets mødevirksomhed vil indgå i et strategisk uddannelsesforum på Bornholms 
Sundheds- og Sygeplejeskole.  

 

Beslutninger 

Uddannelsesudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. 

Afgørelsen træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens evt. 

næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved fuldmagt. Mellem møderne kan 

der træffes beslutninger ved skriftlige høring blandt udvalgets medlemmer. 

 

Ikrafttrædelse og revision 

Denne forretningsorden er gældende fra nedenstående underskriftsdato og kan revideres efter 

beslutning i udvalget. 

 

LUU og Bestyrelsen har godkendt forretningsorden efterår 2018 og skal evalueres primo 2020.  


