Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet
17. januar 2012

Deltagere:
Birgitte Sandahl Bogner, Ilse Irene Rasmussen, Lis Smed
Christensen, Ilse Rasmussen, Johnny Nielsen, Linn Agnethe
Bertelsen
Fra skolen:
Vibeke Nielsen, Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder, Karin Jørgensen,
Else Ravn Rasmussen, Lonnie Hald Simonsen
Afbud: Ingelise Juhl, Agnes Daugbjerg
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsordenen blev godkendt

Orienteringspunkter
3. Orientering fra formanden v Birgitte Sandahl Bogner
• Igen i 2012 skal hver kommune oprette ekstra
erhversuddannelsespladser, nærmere bestemt 27.
Aktuelt er det ukendt, hvilke fag der vil bliver
repræsenterede. Det er ikke alle 27 der skal inden
for social og sundhedsområdet.
• I Randers Kommune er der rotationsprojekt, som
forsætter indtil videre. Rotationsmedarbejderne
tilbydes en sosu-hjælperuddannelse efter
rotationsperioden Formanden oplyser at det er en
positiv oplevelse, at rekrutterer nye medarbejder på
den måde.
4. Orientering fra næstformanden v. Ilse Rasmussen
• Møde i Regionen hvor Nanna Højlund orienteret om
at målene for den nye uddannelses forventes klar
efter sommer 2012.

5. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen v. Vibeke
Nielsen
• Der var medsendt et bilag fra ministeriet for børn og
undervisning, omhandlende arbejdsgivers pligt til at
tilbyde et nyt praktikforløb. Det er suverænt
arbejdsgivers pligt at finde/tilbyde en ny
praktikplads til elever der af forskellige årsager ikke
får godkendt deres praktik og derfor skal gå om.
•
Fra Ministeriet for børn og undervisning bliver det
skærpet, i et medsendt bilag, at elever fra trin 2 har
deres somatiske praktik i regionalt regi på
sygehusene.
•
Dm i sosu bliver afholdt d. 26.-27. og 28. januar i
Odense. Samarbejdskommunerne har økonomisk
støttet DM i sosu. Regionen har stillet censorer,
vejledere samt givet elevkommeraterne fri, så de
kan deltage som tilskuer ved dm.
•
Skolen er optaget af byggeri. Dels ny skole i
Djurslandsafdelingen og tilbygning i Randers.
Medlemmerne af Luu vil løbende blive orienteret om
processen.
Konference i PASS 6. marts 2012
•

Der er dags dato kommet brev fra PASS med
indbydelse til konference 6. marts, så- sæt kryds i
kalenderen
Den 6. marts 2012 afholdes en konference for
medlemmer af LUU.
Konferencen vil indeholde information om revisionen
af uddannelserne samt inspiration til LUU´s
samarbejde med skolen om udarbejdelsen af
undervisningsplanerne
Tilmelding og afholdelsessted kan oplyses på flg.
link: http://www.sosuinfo.dk/composite-472.htm

Drøftelsespunkter
6. Oplæg ved Marianne Levinsen.

•

Power point fra oplægget medsendes dette referat
samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

7. Godkendelse af behovsindmelding for AMU aktivitet 2012 v.
Karin Jørgensen
• Der var medsendt bilag omhandlende AMU
aktiviteten i 2013. Der var nogle rettelser og
kommentarer disse blev tilføjet.
• Karin Jørgensen sender behovsindmeldingen til
Birgitte Sandahl Bogner til godkendelse. Efter
godkendelse sender Karin Jørgensen
behovsindmeldingen til EPOS.
• Den endelige behovsindmelding offentliggøres på
skolens hjemmeside sammen med dette referat.

Næste møde flyttes fra 20-3 til d. 22-3 kl. 12-15
8. Punkter til næste møde
• Kvalitet og udvikling
• drøftelse af tanker og overvejelser fra oplægget fra
Marianne Levinsen d. 17-1 2012
• Handlingsplan for øget gennemførelse med fokus på
frafald og forebyggelse af frafald – herunder om vi
kan få yderligere indsigt i frafaldsårsager.
• Beskæftigelsespolitik og uddannelsespolitik
Med afsæt i det udmeldte fra politisk side, at alle
under 30 år skal tilbydes uddannelse.
• Diskussion med afsæt i kronikken: Før vi taber de
udsatte unge. Kronikken medsendes dette referat.
7. Eventuelt
Intet under eventuelt

Referent
Lonnie Hald Simonsen

