
 

 

 

Valgprocedure for valg af elevrepræsentanter til landselevbestyrelserne 

(LEB) på årsmødet. 

 

 

• Årsmødet afvikles altid i sammenhæng med en elevaktivitet. LEB vælges for 1 år ad gangen, og 

består af 3 repræsentanter fra både SOSU og PAU, fra hver af de 9 områder (se områderne på 

bagsiden). 

• Det er vigtigt, at der vælges repræsentanter fra både social- og sundhedshjælperuddannelsen, 

social- og sundhedsassistentuddannelsen samt for den pædagogiske assistentuddannelse. Der 

opfordres til at sammensætningen afspejler den danske befolkning. 

• Vælger du at stille op til bestyrelsen, er det vigtigt at du har lyst, tid, engagement og overskud til 

at være en del af LEB.  

• Derudover bliver du formidler mellem dit område, din lokale afdeling/skole og LEB. 

• Du skal minimum påregne ca. 8 heldagsmøder i løbet af året. 

• Stopper du på uddannelsen inden den er afsluttet, udtræder du automatisk af bestyrelsen.  

  

Hvem kan vælges 

• For at kunne blive valgt til LEB, skal man være til stede på årsmødet. Er der ingen kandidater fra 

det pågældende område, men andre kandidater fra andre områder, kan de indtræde i 

bestyrelsen. De indtræder efter højest stemmeantal. Ved stemmelighed vil de skulle ud i valg 

igen. 

• For at kunne blive valgt skal du minimum have 3 måneders uddannelse tilbage fra søndag 18. 

november 2018 (dvs. hvis du er færdig efter 18. februar 2019, kan du stadig stille op til den nye 

bestyrelse).  

• Elever på grundforløb kan ikke vælges, og har heller ikke stemmeret. 

 

Der kan vælges 3 fra social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundheds-

assistentuddannelsen samt for den pædagogiske assistentuddannelse, fra det samme område. 

• Alle elever (minus grundforløb) på ordinære uddannelser kan stille op til valg. Vi ophænger en 

liste for alle de 9 områder, og inden lørdag kl. 21:00 skal du have udfyldt en kandidatblanket.  

• Derudover skal du, hvis du ønsker at stille op, også skrive dit navn på listen ”kandidat til LEB”. 

 

Sådan kommer valget til at foregå 

• Efter klokken 21:00 laves der stemmesedler, og af de områder, hvor der kun er 3 kandidater til 

LEB, er disse automatisk valgt ind i bestyrelsen. Er der flere kandidater, vil de herefter fremgå af 

stemmesedlerne, som skal anvendes søndag, når valghandlingen finder sted. 

• Alle (minus grundforløbselever) har mulighed for at stemme på kandidater fra alle områder på 

henholdsvis årsmødet for social- og sundhedselever og årsmødet for pædagogiske assistentelever 

(Du må sætte max tre kryds ud for hvert område, dvs. du kan stemme på kandidater fra alle 

områder).  

 

 



 

 

SE HVILKET OMRÅDE DIN SKOLE HØRER TIL NÅR DER ER VALG TIL LANDSELEVBESTYRELSERNE 

 

Område 1 

FOA afdelinger: Nordjylland, Frederikshavn, Mariager Fjord og Vendsyssel 
Skoler: SOSU Nord Højring, SOSU Nord Aalborg, SOSU Nord Års, SOSU Nord Hobro, SOSU 
Nord Fjerritslev, SOSU Nord Frederikshavn 
 

Område 2 

FOA afdelinger: Nordjylland, Skive, Viborg, Holstebro og Herning 
Skoler: Pædagoguddannelsen i Thisted, Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 
Thisted, Social- og sundhedsskolen skive-Thisted-Viborg Thisted-SAT, Social- og 
sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Skive, Pædagoguddannelsen i Viborg, Social- og 
sundhedsskolen Herning, Social- og sundhedsskolen Herning på UC Holstebro 
 
Område 3 

FOA afdelinger: Århus, Silkeborg/Skanderborg og Randers  
Skoler: Randers social- og sundhedsskole, Randers social- og sundhedsskole Djursland afd, 
Social- og sundhedsskolen Silkeborg, Social- og sundhedsskolen Silkeborg afd. 
Skanderborg, Århus Social- og sundhedsskolen  
  

Område 4 

FOA afdelinger: Sønderjylland, Sønderborg, Kolding, Vejle, Horsens, Esbjerg og Varde 
Skoler: Social- og sundhedsskolen Fredericia-Horsens afd. Horsens, Social- og 
sundhedsskolen Fredericia-Horsens afd. Vejle, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Horsens 
afd. Fredericia, VIA University College Horsens, Grundforløb IBC Kolding, Social- og 
sundhedsskolen Esbjerg, Pædagoguddannelsen i Esbjerg, Pædagoguddannelsen i Kolding, 
Social- og sundhedsskolen syd Aabenraa  
  

Område 5 

FOA afdelinger: Odense, PMF Fyn, Sydfyn og Lillebælt 
Skoler: Social- og sundhedsskolen Fyn – Odense C, Social- og sundhedsskolen Fyn - Odense 
SV, Social- og sundhedsskolen Fyn – Middelfart, Social- og sundhedsskolen Fyn - Svendborg  
 

Område 6 

FOA afdelinger: Roskilde, Køge, Sjælland, Sydsjælland, Guldborgssund og Lolland 
Skoler: SOSU Sjælland Holbæk, SOSU Sjælland Næstved, SOSU Sjælland Køge, SOSU 
Sjælland Roskilde, SOSU Sjælland Slagelse, SOSU Sjælland Ringsted, SOSU Nykøbing 
Falster 
  

Område 7 

FOA afdelinger: Nordsjælland, Frederikssund, SOSU afdelingen (alle SOSU eleverne) 
Skoler: Diakonissestiftelsens social-og sundhedsskole, SOSU C Brøndby, SOSU C Gladsaxe, 
SOSU C Herlev, SOPU – Skelbækgade, SOPU – Munkeengen, SOPU - Milnersvej 
 

Område 8 

FOA afdelinger: PMF 1, PMF 4, PMF København Syd, LFS (alle PAU eleverne) 
Skoler: SOSU C Brøndby, Campus Carlsberg, SOPU Skelbækgade, SOPU Munkeengen 
 

Område 9 

FOA afdelinger: Bornholm 
Skoler: Bornholm sundheds- og Sygeplejeskole, Pædagoguddannelsen Bornholm UCC 
 

 


