Referat fra lokalt uddannelsesudvalg
Det pædagogiske område
Tirsdag d. 10. april 2012 kl. 13.00 – 16.00

Deltagere
Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Eline Vermedahl Høgh, Jonna
Lauritsen, Birgit Nielsen, Jytte Johansen
Fra skolen
Vibeke Nielsen, Find Greve, Lars Sørensen, Lonnie Hald Simonsen
Afbud: Dorthe Brøns, Kenneth Enrico Petersen, Lone Lautrup

Dagsorden
1. velkomst
• Der var en uformel præsentation af medlemmerne i
det lokale uddannelses udvalg. Derefter var der
velkomst til Lars Sørensen, ny uddannelseschef på
Randers social og sundhedsskole og Jytte Johansen,
pædagogisk leder i Randers Kommune.
2. Godkendelse af dagsordnen
• Dagsorden godkendt

Drøftelser
3. Pointer fra Marianne Levinsens oplæg fra d. 17. januar
2012 samt kronikken: ”Før vi taber de udsatte unge” af
Illeris et. al.
• Der var en dialog omhandlende de unge i
uddannelse. De unge er ikke ”historieløse” de
kommer som en del af deres generation og skal
mødes som sådan. Kronikken lægger bl.a. vægt på
praktik muligheder for de unge. At være i praktik, at

•

blive integreret i den verden som fremadrettet skal
være deres arbejdsfelt er af ekstrem stor betydning,
ikke mindst for de elever der er i uddannelse som
pau.
Luu er enige om at de forskellige institutioner som
modtager pau elever skal informeres om hvad luu
laver og beslutter. Specielt skal pjecen:
Retningslinjer for praktik, præsenteres for praksis.
Skolen udarbejder en skrivelse, omhandlende
arbejdet i luu. Denne fremlægges til mødet i
september.

4. Etu. v. Annemette Strøbeck Tarp
• Resultatet af elev trivsel undersøgelsen (etu) blev
fremlagt for luu.
• Randers social og sundhedsskole scorer rigtig fint
sammenlignet med de øvrige skoler i Regionen samt
på landsplan.
• Hele undersøgelsen ligger på skolens hjemmeside og
kan se på flg. link:
http://www.sosuranders.dk/multimedia/2011_ETU.p
df
Annemette Strøbeck Tarps power point medsendes
samt offentliggøres på skolens hjemmeside sammen
med dette referat.
• Internt, har skolen lavet en etu hvor opdelingen af
djurslandsafdelingen og skolen i Randers fremgår.
Det er nogle udfordringer på Djurslandsafdelingen,
bl.a. i forhold til lokaler. Der mangler faglokaler og
værksteder i Grenå. Skolen forventer at byggeriet af
ny skole i Grenå igangsættes i 2013, og har
selvfølgelig medtænkt diverse faglokaler i
nybyggeriet. Samtidig skal det huskes på at pau
uddannelsen er nystartet i Grenå sammenlignet med
skolen i Randers hvor der er erfaringer med pau
uddannelsen fra 2008
Orientering
5. Orientering fra kursusafdelingen

•

•

Kursusafdelingen har udarbejdet et nyhedsbrev
indeholdende informationer om kurser og andre
tiltag. Der er mulighed for at tilmelde sig dette
nyhedsbrev ved at sende en mail til
marie.holmandersen@sosuranders.dk
På sigt vil der være mulighed for tilmelding til
nyhedsbrevet gennem skolens hjemmeside.
Både Randers social og sundhedsskole og
Kursusafdelingen er kommet på facebook. Se
nærmere på dette link:
http://www.facebook.com/sosuranders

6. Orientering fra Formanden
• Intet nyt fra formanden
7. Orientering fra Næstformanden
• Intet nyt
8. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen
• Dags dato er nybyggeriet på Randers social og
sundhedsskole sat i gang. Med deltagelse af
Borgmesteren i Randers kommune og
bestyrelsesformanden for skolen, blev det første
spadestik taget. Det forventes at tilbygningen står
færdig i december 2012. Derudover er skolen i
forhandling med Randes kommune om grunden ved
siden af den eksisterende skole med henblik på at
bygge en idrætshal.
• I forhold til Djurslandsafdelingen er købsaftalen
næsten på plads og det forventes at byggeriet
sættes i gang i sommeren 2012 og at står en færdig
skole til sommeren 2013.
9. Punkter til næste møde 27. september 2012
• Redegørelse og klager
• Profilering af luu herunder information til diverse
institutioner. På baggrund af dokument, udarbejdet
af skolen.
• Temaoplæg fra underviserne på pau, både fra
djurslandsafdelingen og Randers afdelingen.

•

Mødedatoer for 2013

10. Eventuelt
• Intet under eventuelt.

Referent
Lonnie Hald Simonsen

