Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet
22. marts 2012

Deltagere:
Birgitte Sandahl, Ilse Irene Rasmussen, Lis Smed Christensen,
Lotte Kristiansen (suppleant fra FOA)
Fra skolen:
Vibeke Nielsen, Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder, Karin Jørgensen,
Else Ravn Rasmussen, Lonnie Hald Simonsen
Afbud: Johnny Nielsen, Linn Agnethe Bertelsen, Agnes Daugbjerg

1. Velkomst
• Der var en uformel velkomst, Formanden oplyste at
der er taget beslutning om repræsentant fra KL.
Skolen afventer formelt brev med orienteringen
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt

Drøftelsespunkter
3. Reviderede uddannelse for grundforløb, trin 1 og trin 2.
• Medlemmerne i Luu var til konference i PASS 6.
marts hvor høringsversionen for bekendtgørelsen og
uddannelses ordningen blev præsenteret.
• På dagens møde blev bekendtgørelsen og de
forskellige formuleringer diskuteret. Det blev
fremhævet at bl.a. voksenadgangen til hovedforløbet
er bevaret. Dette giver fortsat udfordringer, både i
skole perioden og i praktikperioderne for disse
elever.
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Skolen har, i arbejdet med de lokale
undervisningsplaner haft opmærksomhed på, både
fag mål, kompetencemål og praktikmål således at
der, så vidt muligt sikres sammenhæng mellem
disse. Det er vigtigt at pointere at kompetence
målene for hele uddannelsen, bruges i forbindelse
med eksaminationen ved afsluttende eksamen.
Eksamen bliver fortsat en mundtlig præstation med
udgangspunkt i en case, mens det formodentligt
bliver en projekteksamen på trin 2.
Efter konference i PASS 6. marts rettede
formandsskabet fra LUU rettet henvendelse til de
øvrige samarbejdspartnere med en forespørgsels om
deres holdninger i forhold til uddannelsesordningen.
Der er positive tilbagemeldinger omkring
praktikmålene, og der ytres ønske, fra de fleste
samarbejdspartnere, om fortsat at anvende
taksonomien.
Da der, i den nye uddannelses ordning for trin 2 er
meget fokus på en klinisk, tværsektoriel fagprofil,
og målene inden for de forskellige fag nu er skærpet,
således at bl.a. sygdomslære, farmakologi, anatomi
og fysiologi undervises i et mere teoretisk perspektiv
end tidligere, må vejlederne i praksis forberede sig
på at, undervisningen i grundlæggende sygepleje
endnu mere ligger i praktikken end den har gjort
tidligere.
Medlemmerne i Luu er bekymret for dette, da
eleverne kommer ud i en anden virkelighed som har
brug for en profil som der har fokus også på den
grundlæggende sygepleje.
Ansvaret for at, forberede og introducere til
praktikken er også placeret hos vejlederne i praksis.
Skolen vil selvfølgelig fortsat arbejde praksisnært og
forberede eleverne til de kommende praktikperioder.
Luu har et ønske om at være deltagende i forhold til
udarbejdelse af de lokale uddannelses planer, de vil
gerne være med til at sikre at der bliver en
overensstemmelse mellem teorien og praksis. Meget
af dette arbejdet bliver fremlagt og diskuteret i
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skolepraktikrådet. Medlemmerne i Luu vil løbende
blive orienteret.
Når vi i efteråret er kommet i gang med den nye
uddannelsen, både skole og praktik, anbefaler Luu at
skolen inviterer de daglige vejledere, fra hver
praktikperiode, til et gensidig dialog møde mellem
undervisere og praksis vejledere. Skolen er
tovholder på dette.
Ekstraordinært møde d. 21. maj planlægges mellem
formandskabet og skolen.

4. Reaktioner fra oplæg ved Marianne Levinsen
• Umiddelbart var det et fint oplæg, men Luu
manglede en smule fremadrettethed. Der var en
alsidig drøftelse i forhold til de forskellige pointer fra
oplægget.

Orienteringspunkter
5. Orientering fra formanden
• Dimensioneringen er den samme i 2012,
sammenlignet med 2011.
• Randers kommune har valgt at optage 9 ekstra
elever på sosu-uddannelserne derudover også et
antal pau elever i 2012 jævnfør forlængelsen af
1560-aftalen.
6. Orientering fra næstformanden
• Ilse Rasmussen fortalte om DM i sosu. Det havde
været et rigtig godt arrangement. Deltagerne fra
Randers social og sundhedsskole fik en flot 2. plads.
Næste år afholdes DM i Århus.
• Der er valgt en ny faglig sekretær i FOA, Lene
Hartmann fra Syddjurs kommune. Lene har opgaver
i forhold til eleverne. Hun som starter 1. august
2012. Lotte Kristiansen er konstitueret indtil.
• FOA har oprettet 3 projekt stillinger som elev
konsulenter. Fokus bliver på samarbejdet mellem
skole og FOA.

7. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen v. Vibeke
Nielsen og Else Ravn Rasmussen
• Medlemmerne i Luu blev præsenteret for skolens
ETU (elev trivsels undersøgelse) Både i forhold til
sidste år, i sammenligning med de øvrige skoler i
Regionen og på landsplan, scorer Randers social og
sundhedsskole rigtig flot.
8. Orientering fra kursus afdelingen ved Karin Jørgensen
• Kursus afdelingen har lavet et nyhedsbrev, det vil
fremadrettet blive sendt til bl.a. medlemmerne i Luu.
• Derudover er Randers social og sundhedsskole
kommet på facebook, herunder også
kursusafdelingen. Der vil løbende være informationer
om diverse tiltag og aktiviteter relateret til skolen og
kursus virksomheden.
• Der blev udleveret en oversigt over de amuuddannelser som er til godkendelse i første halvdel
af 2012.
• Karin Jørgensen oplyste at, kursus leder kredsen
arbejder for at udvikle en kompetence uddannelse
for social og sundhedshjælpere tilsvarende KUA.
9. Punkter til næste mødet 11.september 2012
• Suppleanter til LUU
• Klagesager
10. Eventuelt
• Intet under eventuelt

Referent
Lonnie Hald Simonsen

