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Kommissorium styregruppe – karrierematch til SOSU-uddannelse og job 
 

Formål og opgaver 

Styregruppen har til opgave at koordinere projektet som helhed, sikre fremdrift samt træffe beslutninger vedrørende 

væsentlige ændringer i projektet. Styregruppen er ansvarlig for at træffe beslutning om gennemførelse af 

projektindsatser og har ansvar for sikring af projektets økonomi og eventuelle ændringer i økonomien mellem 

aktiviteterne. Ydermere er det styregruppens opgave, at analysere og vurdere de lokale og regionale arbejdsgruppers 

afrapporteringer. 

  

Styregruppen skal derudover bistå projektlederen med rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling, afprøvning 

og afslutning af projektet. Endelig har styregruppen ansvar for at perspektivere projektets resultater. 

 

Styregruppen har opstart i marts 2018 og fortsætter frem til projektets afslutning i december 2020. Gennemførelsen 

sker inden for rammerne af de bevilligede midler fra Uddannelsespuljen, Region Syddanmark til projektet: 

”Karrierematch til SOSU-uddannelse og job”. 

 

Styregruppen fastsætter retningslinjer for egenfinansiering. 

 

Organisering    

Styregruppen er sammensat, så gruppen besidder faglig indsigt i SOSU-uddannelserne og den praksis, de har virkning  

i. Gruppen kan ad hoc inddrage relevante fagpersoner med viden om målgruppen eller om et fagspecifikt tema til 

præcisering af indhold. 

 

Styregruppen består af:  

• Anne Mette Vind, direktør SOSU Fredericia-Vejle-Horsens 

• Charlotte Sigurdsson, uddannelseschef SOSU Fyn 

• Ulla Martens, uddannelseschef SOSU Syd 

• Helle Bodil Tandrup Holm, uddannelseschef SOSU Esbjerg 

• Dorte Jørgensen, leder af uddannelse og HR Kolding Kommune 

• Bente Høllsberg Filstrup, uddannelseskoordinator Odense Kommune 

• Lene Smidt Hornstrup, uddannelseskoordinator Aabenraa Kommune 

• Winnie Bejder Jensen, uddannelseskoordinator Varde Kommune 

 

Mai Ly Nguyen, udviklingskonsulent SOSU Fredericia-Vejle-Horsens, er projektleder på projektet. 

 

Antallet af repræsentanter kan øges, hvis der kommer yderligere projektpartnere med i projektet, og styregruppen 

beslutter dette. 

 

Mødefrekvens  

Styregruppen forventes at afholde fire møder årligt eller på tidspunkter, hvor projektet kræver styregruppens 

beslutningstagning. Styregruppen afslutter sit arbejde, når projektet er gennemført og afrapporteret. 

 

Projektleder indkalder til og deltager på alle møder i styregruppen. 

 

 

Godkendt af styregruppen d. 22. marts 2018 
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