
 

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet  

20. november 2012 

 

Deltagere: Birgitte Sandahl, Ilse Irene Rasmussen, Linn Agnethe 
Bertelsen, Johnny Nielsen, Annemarie Sørensen. 

Fra skolen: Vibeke Nielsen, Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder, 
Karin Jørgensen, Else Ravn Rasmussen, Pia Ohnemus, Birthe 
Lassen Hansen, Lonnie Hald Simonsen  

Afbud: Marianne Jensen, Nana Højlund Skjødt 

1. Velkomst 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
• Dagsorden godkendt. 

 

Drøftelsespunkter  

3. Ny konstitution 
• Punktet flyttes til næste møde. 

 
4. Valg af repræsentant fra Luu til samarbejdsforum 

• Punktet flyttes til næste møde 
 

5. Hjælp til læse/skrive svage elever i praktikken 
• Birthe Lassen Hansen er læsevejleder på skolen i 

Randers. Derudover har skolen endnu 2 
læsevejledere.  
Birte Lassen Hansen rejste en problematik i forhold 
til de elever som har skrive/læse vanskeligheder. 
Eleverne har it- rygsæk og mulighed for lektie café. 
Disse tilbud gælder også når eleverne er i praktik. 
Birthe Lassen Hansen ønsker at computerne på 
praktikstederne har installeret programmet: CD- ord. 
 
Både Region og Kommuner vil prøve at undersøge 
muligheden for at der installeres CD-ord på de 



computere der findes på praktikstederne. Birthe 
Lassen Hansen har undersøgt den økonomiske side 
ved Micro-værkstedet, som er dem der udlevere 
licenserne. Aktuelt er omkostningerne ca. 924 kr. pr. 
computer pr. år.  
 
På baggrund af ovenstående opfordrer Luu til at 
samtlige praktiksteder, der uddanner elever, 
undersøger hvilke læse/skrive hjælpemidler der 
findes til eleverne.  
Samtidig bæres opfordringen videre til 
skolepraktikrådet. 
 
Der var forskellige ønsker i forhold til hvordan 
praktikken bliver gjort opmærksom når de skal 
modtage elever med disse vanskeligheder. Et forslag 
er at det fremgår af elevens elevplan. Else Ravn 
Rasmussen oplyste at der allerede er et arbejde i 
gang med at undersøge hvor meget og hvor lidt der 
må stå tilgængeligt på elevplan. 
 

6. Oplægsholder til mødet 28. januar 2013 
• Vibeke Nielsen har aftalt med sektionsleder Helle 

Engelund fra COWI at hun kommer og holder oplæg 
ved Luu mødet 18.februar 2013. Udgangspunktet 
bliver rapporten om velfærdsuddannelserne i region 
Midtjylland.  
 

7. Godkendelse af undervisningsplaner 
• Else Ravn Rasmussen præsenterede den endelige 

undervisningsplan for trin 1 og trin 2 
• Der var et ønske om at undervisningsplanen bliver 

sat op som et opslagsværk. 
• Else Ravn Rasmussen fremhævede nogen af de 

ændringer og rettelser der er foretaget.  
Undervisningsplanerne godkendes. 
 

• Grundet besparelser vil der forekomme ændringer i 
forhold til praktikmødet. For nuværende er der 
planlagt besøg for trin 1 i 1 praktik periode. 



Dette bliver afskaffet ved årsskiftet.  
Der vil stadig være mulighed for at få besøg ved 
behov. Anmodning om dette kan ske både fra 
praktikken, eleven og skolen 

• Derudover arbejder skolen med muligheden for 
virtuelt praktikmøde. 
 

8. Skolepraktikplaner for trin 1 og 2 
• Skolepraktikplanerne for trin 2 var medsendt 

dagsordnen. Medlemmerne i Luu havde forskellige 
rettelser som Else Ravn Rasmussen sørger for bliver 
effektueret. 

• I skolepraktikplanen for trin 2 er det august optaget 
som volder problemer i forhold til start dato i den 
somatiske praktik. Ved hjælp af fleksibilitet fra alle 
skoler er det lykkedes at lave en skole-praktikplan 
med mulighed for opstart 1. juli eller 1. august, og 
med samme startdato for den somatiske praktik. For 
vores skolepraktikplan betyder det at der flyttes en 
uges undervisning fra 1. skoleperiode til 3. 
skoleperiode. 
Luu godkendte denne ændring i skolepraktikplanen 
for august 2013. 

•  I skolepraktikplanen for trin 1 ønsker skolen at 
flytte 2 undervisningsuger fra 3 skoleperiode til 2 
skoleperiode.  
Luu imødekommer skolens ønske og godkender 
skolepraktikplanerne. 
 

9. Udbudspolitik fra kursus afdelingen 2013 v. Karin 
Jørgensen 

• Karin Jørgensen fremhævede enkelte ændringer og 
uddybelser i forhold til udbudspolitikken 2012. 
Udbudspolitikken var medsendt dagsordnen som 
bilag. Efter godkendelse i Luu bliver den godkendt i 
bestyrelsen. 
 
Luu godkendte udbudspolitikken. 
 



10. EPOS rapport social og sundhedsassistenterne i det 
somatiske sygehusområde. 

• Else Ravn Rasmussen præsenterede formål og 
konklusioner fra EPOS rapporten. EPOS rapporten 
var vedhæftet dagsordnen som bilag. Else Ravn 
Rasmussens power point oplæg vedhæftes dette 
referat og offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 

Orienteringspunkter 

11. Orientering fra formanden  
• Intet nyt. 

12. Orientering fra næstformanden 
• Regionsmesterskaberne i sosu skills blev afholdt 4. 

oktober 2012. Det var en rigtig god og lærerig dag 
for såvel elever men også øvrige deltagere.  
 
Luu opfordre stadig til at der bakkes op om sosu 
skills. 
 

13. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen v. Vibeke  
Nielsen 

• Vibeke Nielsen orienterede om byggeriet som 
forventes at stå færdig 21. december 2012. 

• Trin 2 eleverne møder på Minervavej efter jul og 
nytår, hvorimod kursusaktiviteten fortsætter på 
Haraldsvej i hvert fald hele 2013. 

• Vibeke orienterede om de ændringer, vi forventer 
som resultat af Finansloven for 2013 og arbejdet i 
forskellige udvalg.  

• Ændringerne vedrører bl.a. bonusordningen, der 
forventes reduceret i 2013 og afskaffet helt i 2014. 

• Skolepraktikpladserne skal samles i 
praktikpladscentre – midlerne hertil tages formentlig 
af kvalitetspuljen. 

• Regeringen arbejder med et ungespor for unge op til 
25 år og et voksenspor for dem over 25 år. Det er 
endnu ikke velbeskrevet hvad det kommer til at 
betyde for gruppen over 25 år, men der tales om at 



de skal gennemføre deres uddannelse via GVU og 
AMU-aktiviteter. 

• Generelt er SOSU-uddannelserne ikke blevet 
tilgodeset overhovedet. 
 

14. Orientering fra praktikkoordinatoren 
• Skolepraktikinformationsmøderne i foråret 2013 er 

19. marts og 16. april. Indbydelse følger snarest 
samt offentliggøres på skolens hjemmeside. 
 
Skolepraktikinformationsdagen d. 19. marts 
omhandler den nye uddannelse.  
Af hensyn til de vejledere i praksis som både 
vejleder trin 1 og trin 2 elever er dagen delt.  
Fra 10-12 er det trin 1 og fra 12-14 er det trin 2. 
 
Skolepraktikinformationsmødet d. 16.april om 
handler Transfer og henvender sig til samtlige 
vejledere der har elever fra de uddannelser som 
skolen udbyder. 
 
Lonnie Hald Simonsen ønsker deltagelse fra Luu i 
forbindelse med planlægning og afvikling af 
skolepraktikinformationsmøderne. 
Ilse Rasmussen deltager fra Luu sosu. Lonnie Hald 
Simonsen indkalder til planlægningsmøde i januar. 
 

• Materiale fra ind fra sidelinjen 
I forbindelse med projektet ind fra sidelinjen er der 
udarbejdet to materialer som frit kan downloades fra 
skolens hjemmeside. Der er udviklet en skabelon til 
brevet eleverne modtager forud for snusepraktik og 
en skabelon som kan bruges i forbindelse med 
forventningssamtalen. 
Dokumenterne kan ses på flg. link: 
http://sosuranders.dk/indhold/er-du-praktikvejleder/ 
 
Fremadrettet ønsker Luu at materialer, udviklet i 
forbindelse med projekter, fremvises og godkendes 

http://sosuranders.dk/indhold/er-du-praktikvejleder/


inden de offentliggøres. Dette vil foregå i 
skolepraktikrådssammenhænge. 
 

• Praktik i udlandet  
International koordinator Pia Ohnemus har 
udarbejdet en procedure som var medsendt 
dagsordnen. Medlemmerne i Luu havde forskellige 
kommentarer som Pia Ohnemus retter til. 
Proceduren godkendes og offentliggøres på skolens 
hjemmeside. 
  

• Nyt layout til Retningslinjer for praktik  
I forbindelse med skolens nye hjemmeside har 
folderen: Retningslinjer for praktik fået nyt layout, 
samtidig er der lavet få rettelser og ændringer, 
således at pjecen er opdateret. Der er indsat links til 
relevante dokumenter. Den tilrettede udgave 
offentliggøres i forbindelse med skolens nye 
hjemmeside. 
 

15. Orientering fra kursusafdelingen  
• Ændring i vilkår for udbud af AMU 

Alle AMU uddannelser skal udbydes én gang om året. 
Dvs. de skal fremgå af hjemmesiden.  Konsekvensen 
af dette er bl.a. mange aflysninger. Kursusafdelingen 
er ved at oprette et samarbejde med øvrige AMU 
udbydere således at de i fællesskab kan udbyde alle 
kurserne og derved undgå så mange aflysninger.  
Kursus afdelingen laver kursus katalog som vanligt. 
 

• Referat fra EPOS konferencen 
Else Ravn Rasmussen, Johnny Nielsen og Ilse 
Rasmussen havde været til EPOS konference. 
Generelt er AMU aktiviteten faldende fraset sosu- 
området. 
Der havde været forskellige spændende 
oplægsholdere. 
 

16. Punkter til næste møde 18. februar 2013 kl. 12.00- 15.00 
• Behov for arbejdskraft 



• Velkomst til nye medlemmer af Luu 
 

17. Eventuelt 
• Intet under eventuelt. 

 

 

Referent 

Lonnie Hald Simonsen 

 

 


