Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet
Onsdag 5. juni kl. 8.30-11.30
Deltagere:
Ilse Irene Rasmussen, Johnny Nielsen, Bente Juulsgård, Irene
Winther, Lotte Helbo Kristiansen, Nana Skjødt, Birgit Søndergaard
Fra skolen:
Vibeke Nielsen, Karin Jørgensen, Else Ravn Rasmussen, Marianne
Udsen, Lonnie Hald Simonsen
Afbud: Anna-Dorthe Østergaard Jørgensen, Marianne Jensen
1. Velkomst
 Der var en uformel velkomst og gensidig
præsentation. Specielt velkommen til Lotte Helbo,
nyt medlem i Luu fra Foa.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
Drøftelsespunkter
3. Orientering fra kurser v. Karin Jørgensen.
 Medsendt dagsordnen var forslag til indberetningen
til EPOS.
 Luu diskuterede muligheden for, at udvikle nogle
landsdækkende kompetencepakker i AMU regi. Disse
skulle målrettes fastansatte social og
sundhedshjælpere,- og samtidig være meritgivende
i den sammenhæng hvor social og
sundhedshjælperne søger videre på trin 2.


Behovet for social og sundhedsassistenterne
fremover er klart, der bliver mere og mere brug for
den faggruppe i kommunerne. Derfor blev tankerne
om muligheden for ovennævnte kompetencepakker
mødt med interesse og medlemmerne i luu vil, hver
især melde forslaget tilbage i deres respektive
kommuner.




Karin Jørgensen indsætter tilføjelserne og sender til
PASS
Udviklingsredegørelsen blev godkendt og fremsendes
sammen med dette referat samt offentliggjort på
skolens hjemmeside.

4. Udviklingsredegørelse til PASS
 Gennem dialog blev der udarbejdet en
udviklingsredegørelse til PASS. Marianne Udsen
sammenskriver konklusionerne og indsender til
PASS. Udviklingsredegørelsen fremsendes til hurtig
godkendelse. Efterfølgende medsendes den dette
referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.
Orienteringspunkter
5. Orientering fra formanden
 Intet nyt
6. Orientering fra næstformanden
 Et nyt tiltag fra FOAs side, men kendt i
erhvervsskole regi, er kåring af Årets praktikplads.
Tiltaget omfatter både Sosu og pau området.
Foa vil udarbejde en drejebog, som forventes færdig
til fremvisning til mødet i september.
 Store praktikdag bliver 5. marts 2014
 Ilse Rasmussen efterspørger datoerne for Sosu skills.
DM afholdes 23-25. januar 2014. Forud for dette er
der regionale mesterskaber 3. oktober 2013.
Køreplanen for efteråret 2013 kan ses her:
http://www.sosuranders.dk/media/981098/bilag_7_
1_Køreplan_Skills%20sosu%20randers.pdf
7. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen v. Vibeke
Nielsen
 Skolen anerkender og roser det samarbejde der har
været, mellem skole og praktik under lock outen.
Tilbagemeldingerne fra eleverne er meget positive







Skolen har arbejdet hårdt for at afdække de mangler
som, for eleverne, er en konsekvens af lock outen.
Skolen har i samarbejde med underviserne på de
respektive uddannelser fået et overblik og lavet de
tiltag som skulle til, i form af, bl.a. at flytte noget
undervisning til en anden periode.
Derfor er der ingen ændringer i skole praktik
planerne og der forventes heller ingen forlængelser
direkte afledt af konflikten.
Foa bakker op om udtalelserne, og oplyser at der var
meget få elev henvendelser under lock outen.
Medlemmerne i luu melder også positivt tilbage i
forhold til kommunikationen før, under og efter lock
outen.
Selvfølgelig har der været nogle frustrationer blandt
eleverne.
Nana Højlund, elevrepræsentant, fremførte nogle af
de frustrationer som bl.a. omhandlende
kommunikation og information samt de fysiske
forhold eleverne mødte i praktikken.
Birgit Søndergaard spørger konkret ind til hvilke
teoretiske mangler de elever som var berørt af
konflikten har. Else Ravn Rasmussen vil bede
Susanne Krogsgaard, team leder for trin 2, sende
orienteringen til Birgit Søndergaard



Else Ravn Rasmussen orienterede om den gruppe
som er nedsat gennem skolepraktikrådet. Denne
grupper arbejder med at finde fælles
evalueringsredskaber for eleverne som der skal
arbejdes med både i skoleperioderne og i
praktikperioderne. Det forventes at noget af
indholdet kan præsenteres ved et af møderne i luu i
efteråret 2013.



Undervisningsministeriet har, udsendt er skærpelse i
forhold til virksomhedsforlagt undervisning for
grundforløbs elever. Fremover skal bestemmelsen
om virksomhedsforlagt undervisning overholdes.





Denne skærpelse rammer selvfølgelig, alle vores
grundforløbspakker hvor der tidligere var indlagt
virksomhedsforlagt undervisning, men sværest bliver
det for vores 2. sprogede elever der, udover indblik i
sosu faget, også får kulturelle og sproglige erfaringer
og udfordringer i disse perioder.
Skolen arbejder med en løsning fremadrettet og vil
løbende orientere samarbejdsparterne om disse.
Derudover opfordrer skolen, medlemmerne i luu til
at løfte problematikken i eget regi.
Julie Præst stopper som to-sprogs korrespondent.
Mette Frohn overtager dette arbejde.

8. Orientering fra praktikkoordinatoren Lonnie Hald Simonsen
 Sammen med Ilse Rasmussen er der planlagt en
skolepraktikinformationsdag 24. oktober kl. 13.0015.00. Oplægsholder er Jonna Gintberg der taler
under overskriften: Hvordan foregår læring for dig.
Indbydelsen medsendes dette referat og
offentliggøres på skolens hjemmeside
9. Punkter til næste møde 10. september 2013
 Redegørelser og klager
 Drejebog til Kåring af årets praktikplads
 Sammen med UU Favrskov og UU Randers drøftes:
”Unges uddannelsesvalg og tilgang til social og
sundhedsuddannelserne. Hvordan kan vi sammen
”brande” uddannelserne, ikke kun som en god
grunduddannelse men også som adgangsgivende til
videre uddannelse”.
Bente Juulsgaard og Irene Winther inviterer UUvejlederne.
Else Ravn Rasmussen er tovholder på at få
udarbejdet et oplæg som indeholder de tanker og
ønsker luu har i forhold til ”branding af uddannelsen”
Dette oplæg sendes til UU vejlederne forud for
mødet. Lonnie Hald Simonsen er tovholder på dette.
10. Eventuelt
 Intet under eventuelt.

Referent
Lonnie Hald Simonsen

