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SOSU workshop 
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Amkmidt-nord@star.dk 
Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 



Aktuelle udfordringer  

Aktuelt er SOSU-området præget af et særdeles sammensat problemkompleks, der bl.a. er karakteriseret ved 

følgende udfordringer: 

o  Stor aldersbetinget afgang fra sektoren 

o  Høj gennemsnitsalder hos de ansatte 

o  Vigende tilgang af unge og voksne 

o  Stort frafald på SOSU-uddannelserne – i såvel undervisning som   

 praktik 

o  Problemer med fastholdelse af medarbejderne i sektoren 

o  Hovedparten af de ansatte arbejder på deltid/er underbeskæftigede 

 



Formål 

Formålet med dagens workshop er; 

o At få belyst og drøftet nogle af de mest presserende 

problemer, som det dog også er muligt at håndtere  

på kort sigt. 

 



Mål 

Målet for workshoppen er; 

o  At koble viden om og iscenesætte et rum for dialog og sparring på de  

 aktuelle udfordringer på SOSU området på tværs af uddannelse, jobcenter og arbejdsgiver. 

o  At den resulterer i etablering af arbejdsgrupper på tværs af aktørerne  i de enkelte lokalområder.  

o Herunder forslag til konkret årshjul for samarbejdet 

o  Inden I forlader workshoppen skal I skrive jer på listerne for de  

 enkelte arbejdskraftoplande, som I får i forbindelse med dagens  

 gruppearbejde. Så indkaldes I med dagsorden til det første møde,  

 som er planlagt medio/ultimo januar 2019. 

 



Metode 

• Dagen kommer derfor til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, der handler om hvordan, nogle af 

udfordringerne kan tackles samt 2 X gruppearbejde.  

 

• Med mulighed for på tværs af områdets interessenter, dels at fremsætte anbefalinger løsningsforslag på 

problemfelterne, dels forholde sig til, hvordan fælles planlægning i regionens arbejdskraftoplande kan 

imødekomme branchens behov for motiverede elever og kvalificeret arbejdskraft. 

 



Dagens program 

 
9.30 - 9.40 

 
Velkomst og intro til dagen 
Rasmus Borup Kristiansen, CoLearning,  

 
9.40 - 10.00  

 
SOSU branchefokus  
Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen 
  

 
10.00 - 10.30 

 
SOSU i fremtiden – tiltrækning af generation Z 
Oplæg ved Daniel Birkholm, CCO & Co-Founder 
CompanYoung  
  

 
10.30 - 11.30 

 
Fokus på forbedring af frafald og fastholdelse  
Oplæg ved Jakob From Høeg, Direktør SOSU STV, Tina 
Just Jessen Uddannelseskoordinator SOSU STV,  
Nina Jexen, uddannelseskoordinator, Thisted 
kommune, Hanne Bjerggaard Teamleder og Helle Vigh 
Sørensen sagsbehandler Jobcenter Thisted. 
  

 
11.30 - 11.45 

 
Kort pause 
  

 
11.45 - 12.15 

 
Gruppedrøftelser – fastholdelse og frafald 
  

 
12.15 - 13.00 

 
Frokost 
  

 
13.00 - 13.20 

 
Vejen fra ledighed til beskæftigelse indenfor SOSU 
Oplæg ved Lene Kvist, Direktør for SOSU Nord 
  

 
13.20 – 13.45 

 
Præsentation af uddannelsesordninger 
Oplæg ved Martin Dunlap, Fuldmægtig, 
Arbejdsmarkedskontor Syd  
  

 
13.45 - 14.30 

 
Gruppedrøftelser – Årshjul  
  

 
14.30 - 15.00 

 
Opsamling på dagen og nedsættelse af 
arbejdsgrupper 

  
 
15.00 

 
Tak for i dag 
  



Gruppearbejde 1 

Gruppearbejde 1: 

o  Skitserer 3 anbefalinger til hver af følgende 3 udfordringer: 

o  Hvad har størst betydning for at kunne rekruttere motiverede elever til  

 uddannelse og job inden for SOSU? 

o  Hvordan forebygger man bedst frafald under uddannelsen – SSH/SSA? 

o  Hvad skal til for at fastholdes medarbejderne i sektoren? 

 



Gruppearbejde 2 

• Hvordan kan samarbejdet på tværs af arbejdsgivere, jobcentre og SOSU skoler tilrettelægges i et årshjul, 

som kan være med til at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft og afhjælpe mangel på ferieafløsning?  

 



Tak for i dag… 
Og god fornøjelse i jeres lokale 

arbejdsgrupper. 


