Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet
Tirsdag 10. september 2013

Deltagere:
Ilse Irene Rasmussen, Bente Juulsgaard, Irene Winther, Lotte
Helbo, Nana Skjødt
Fra skolen:
Vibeke Nielsen, Karin Jørgensen, Lonnie Hald Simonsen
Afbud: Johnny Nielsen, Anna-Dorthe Jørgensen, Else Ravn
Rasmussen

1. Velkomst
 Specielt velkommen til de 2 oplægsholdere fra UU
Randers, Karin Hegn og Favrskov, Lene Thøgersen.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt.

Drøftelsespunkter
3. Drøftelse med UU fra Randers og Favrskov.
Under overskriften ”unges uddannelsesvalg og tilgang til
social-og sundhedsuddannelserne” havde medlemmerne i
luu og de 2 fra UU en god dialog. Der blev idéudvekslet i
forhold til hvordan vi, hver især, kan brande social- og
sundhedsuddannelserne på en måde så den fremstår som
en god grunduddannelse men samtidig som
adgangsgivende til videre uddannelse.
PowerPoint oplægget fra Karin Hegn vedhæftes dette
referat.
Orienteringspunkter

4. Elevers frihed i forbindelse med bestyrelsesarbejde mm. v.
Nana Skjødt
 Nana oplyser, at det kan være svært at få fri til
deltagelse i bl.a. elevrådsmøder eller andet som har
med uddannelsen at gøre.
Luu er meget imødekommende overfor at eleverne
får fri til at deltage i disse møder, så længe
uddannelsen tillader det.
Eleverne opfordres til at være i god tid med at
oplyse om de tidspunkter hvor de ønsker fri i
forbindelse med enten Luu, elevrådsmøder eller
bestyrelsesarbejde.
Luu opfordre elevrådet til at lave noget
informationsmateriale, omhandlende deres arbejdet,
som kan præsenteres for det lokale
uddannelsesudvalg og efterfølgende til
praktikstederne og andre elever.
5. Orientering fra formanden
 Bente Juulsgaard oplyser at der er gang i meget
efteruddannelse for alle medarbejder i Randers
kommune.
 Randerskommune oplyser at der er et stigende
behov for social- og sundhedsassistenter i
primærsektoren. Dette har bl.a. medført at Randers
kommune opfordre ansatte social og
sundhedshjælpere til at videreuddanne sig.
Dog er der ændring af jobrotationsregler som har
betydning forhold til at opgradere egne hjælpere til
assistenter.
 Lonnie Hald Simonsen og Bente Juulsgaard har
sammen været på plejecentret Klosteret i Randers.
De ønsker, i første omgang, at modtage trin 1
elever.
 Formanden oplyser at skolepraktikrådet er i gang
med at samarbejde om hvordan overgange mellem
skole til praktik og praktik til praktik kommer til at
fungere mest hensigtsmæssigt.
6. Orientering fra næstformanden



Næstformanden præsenterede tidsplanen for ”Årets
praktikplads”
Arbejdsgiver repræsentanterne ønsker en oversigt
over kriterierne for bedømmelsen.
FOA vil udarbejde et skriftelig materiale og sende til
de uddannelsesansvarlige i kommunerne så
praktikken bliver orienteret.



Næstformanden oplyser at FOA forholder sig positivt
til regeringens udspil om karakterkrav som adgang
til hovedforløbene.

7. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen v. Vibeke
Nielsen
 Skolen oplyser at der har været 6 klager på social og
sundhedsområdet området. Oversigten med sendes
dette referat.


Skolen ønsker at inddrage de daglige vejledere i en
virksomhed tilfredsheds undersøgelse. Skolen har
derfor bedt medlemmerne i skolepraktikrådet om, at
være behjælpelige med, at sende undersøgelsen til
de daglige vejledere. Luu vil blive orienteret om
resultatet.



Marianne Jensen er trådt ud af det
lokaleuddannelsesudvalg. I stedet bliver Inge Marie
Jaillet Regionens leder repræsentant. Lonnie Hald
Simonsen har taget kontakt til hende.

8. Orientering og nyt fra AMU v. Karin Jørgensen
 Med dagsordnen var medsendt indberetningen. Karin
Jørgensen ønsker at luu er mere med i arbejdet
omhandlende indberetningen. Derfor sættes
indberetningen på, til første møde i 2014.
9. Orientering fra praktikkoordinatoren Lonnie Hald Simonsen
 Nyt tiltag for eleverne på trin 1.
På baggrund af bl.a. fund i Anne Winther Jensens
ph.d. afhandling, Sosu-elevernes læring i skole-





praktik- samspillet samt EVA´s evaluering om
sammenhæng mellem skole og praktik (vedhæftet
som pdf med dette referat), har skolen iværksat et
nyt tiltag for trin 1 elever.
Skolens praktikkoordinator sender alle trin 1 elever
ud i praktik og modtager dem igen efter endt
praktikperiode.
I alt er der afsat 2 lektioner forud for en praktik og 2
lektioner efter en praktikperiode.
Indholdet i disse lektioner er bl.a. praktikerklæringen
og forberedelse til forventningssamtalen.
Når eleverne kommer tilbage til skolen, er det
praktikerklæringen som er afsæt for elevens
forberedelse til kommende skoleperiode.
Formålet med tiltaget er:
At eleverne får forståelse af, at den samme læring er
forskellig i teori og praksis, og får kendskab til
praktikmålene.
At eleven arbejder med praktikmålene og får lavet
udkast til forventningssamtalen.
At eleverne ser sig selv som ansatte og en
kommende del af arbejdsfællesskabet.
Mødedatoer til 2014 bliver:
Mandag 24. februar2014 kl. 12.00-15.00
Tirsdag 13. maj 2014 kl. 12.00-15.00
Mandag 8. september 2014 kl. 12.00- 15.00
Mandag 24. november 2014 kl.12.00-15.00

10. Punkter til næste møde
 Undervisningsplaner/udbudspolitik
 Sammenhængende forløb som en del af
talentudviklingen.
11. Eventuelt
 Karin Jørgensen oplyser at datoerne for
vejlederkurset til januar allerede er tilgængelige på
skolens hjemmeside.

http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-ogefteruddannelse/

Referent
Lonnie Hald Simonsen

