Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet
Mandag 17. februar 2014
Deltagere: Ilse Rasmussen, Johnny Nielsen, Bente Juulsgård, Inger Marie Jaillet,
Nana Skjødt Højlund, Kasper Soelberg
Fra skolen: Susanne Krogsgaard, Lotte Herskind, Karin Jørgensen, Else Ravn
Rasmussen, Lonnie Hald Simonsen
Afbud: Irene Winther, Anna-Dorthe Jørgensen, Lotte Helbo
1. Velkomst
 Specielt velkommen til Kasper Soelberg trin 2 elev repræsentant i
luu. Han afløser Nana Skjødt Højlind som udtræder af Luu, vi
takker Nana for hendes indsats i luu.
2. Konstituering af Luu.
Bente Juulsgaard fortsætter som formand for luu
Ilse Rasmussen fortsætter som næstformand
Sammensætningen af luu på Randers social og sundhedsskole, kan ses på
disse 2 links:
http://www.sosuranders.dk/indhold/om-skolen/grundlag/luu/luu-sosu/
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-udvalg/Lokaleuddannelsesudvalg/Oversigt-over-lokaleuddannelsesudvalg?Skole=6affc235-e654-473a-b4b7-626d41ba565c

3. Forretningsorden
 Forretningsordnen var medsendt referatet. Der var enkelte
rettelser. Forretningsordnen godkendes og underskrives af
formand og næstformand inden næstemøde. Forretningsordnen
offentliggøres derefter på skolens hjemmeside:
http://www.sosuranders.dk/indhold/omskolen/grundlag/luu/luu-sosu/
4.

Godkendelse af dagsorden
 Dagsordnen tilrettes og godkendes.

Drøftelsespunkter
5. Bidrag til udviklingsredegørelsen til PASS
 Hvert år skal LUU indsende udviklingsbidrag til PASS.
Skolen præsenterede de overvejelser som skolen har gjort sig i
forhold til bidraget til udviklingsredegørelsen.
Der var en god dialog og debat i forhold til de øvrige spørgsmål.
Udviklingsredegørelsen renskrives og medsendes dette referat,
samt indsendes til PASS

6. Formuleringer i forhold til den lokale undervisningsplan
 Medsendt dette referat var et forslag til formuleringsændringer til
den lokale undervisningsplan.
Der var en dialog om disse ændringer og den endelige godkendte
lokale undervisningsplan kan ses her:
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/social-ogsundhedsuddannelsen/trin-2-social-ogsundhedsassistent/undervisningsplaner/
7. Kurser
 Medsendt referatet var udkastet til indberetning til EPOS. Denne
blev godkendt og indsendes til EPOS
 Aktivitetsniveauet for AMU uddannelserne er højt i 2014, dette
skyldes bl.a. jobrotationsforløbene i Randers kommune, - i den
sammenhæng forventes aktiviteten at blive mindre 2015.
 Karin Jørgensen efterspørger om der, ikke mindst pga. den
opgaveflytning som finder sted mellem Region og Kommuner, er
uddannelsesbehov som ikke bliver opfyldt for nuværende. Luu
opfordres til, inden næste møde 23. maj, at undersøge eller
overveje , om der er uddannelsesbehov som endnu ikke bliver
opfyldt og melde dem tilbage til Karin Jørgensen.
 Er der spørgsmål eller andet i forhold til AMU kan Karin Jørgensen
kontaktes på Karin.jørgensen@sosuranders.dk eller tlf. 8912
4162

Orienteringspunkter
8. Orientering og nyt fra skolen og bestyrelsen v. Else Ravn Rasmussen
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I brevet fra PASS opfordres LUU til at diskutere talentudvikling og
kvalitet i uddannelsen. Luu nedsætter et udvalg med elev
repræsentant, ledelsesrepræsentant fra skolen samt
repræsentant fra praksis. Skolen er tovholder og indkalder til
møde. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til kommende
møde d. 23. maj med fokus på talentudvikling samt kvalitet i
uddannelsen.
Underskrevne uddannelsesaftaler
Uddannelsesaftalerne skal være underskrevet inden eleverne
starter på uddannelsen. Arbejdsgivere opfordres til at være meget
opmærksomme på dette.

9. Orientering fra formanden
 Bente Juulsgaard oplyser at der er nedsat en arbejdsgruppe som
skal kigge på muligheden for at de dokumentationssystemer der
bruges i praksis kan bruges i undervisningen på skolen. Der er
selvfølgelig både økonomiske og pædagogiske overvejelser
forbundet med dette.
Medlemmerne i luu har tidligere drøftet dette og der var
beslutningen, at det ikke er muligt at indkøbe alle de
dokumentation systemer der bruges i de forskellige
samarbejdskommuner. I stedet sætter skolen fokus på at
eleverne skal undervises i de grundlæggende principper om
dokumentation.
"Hands on” undervisningen må foregå i praktikken. (referatet fra
møde i luu 28. 11 2014)
 Luu vil selvfølgelig være opmærksom på om der kommer en
mulighed, som viser sig både økonomisk og pædagogisk attraktiv.

10. Orientering fra næstformanden
 På store praktikdag blev Kristrupcentret udpeget som årets
praktikplads.
Bente Juulsgard ønsker, fremadrettet, at bliver mere inddraget i
processen i forhold til årets praktikplads. Dette vil Ilse Rasmussen
melde tilbage til FOA.
11. Orientering fra Praktikkoordinatoren
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Husk tilmelding til skole/praktik informationsdag d. 22. april med
Christian Bork.

12. Punkter til næste møde i tilfældig rækkefølge
 EUD reform
 Kvalitet og talentudvikling
 Køreplan for SKILLS
 Orientering om fortællerspor projektet
 Behovsindmelding til AMU
 Effekt måling fra praksis efter medarbejderne har været på kursus
(bilag)
 Luu ønsker en dialog hvor det bliver belyst hvordan den nye
uddannelsesordning opleves og virker, både i et praksis og et
skole perspektiv og hvad det kræver af eleverne og praktikkerne.
 Inddragelse af erfaringer fra praktikken i forhold til revision af
næste LUP
 Behov for arbejdskraft
13. Behov for arbejdskraft
 På baggrund af Kl udarbejdelse af pjecen: udvikling af det nære
sundhedsvæsen samt Regionens udspil: kvalitet i fremtidens
sundhedsuddannelser, har Else Rasmussen udarbejdet et oplæg.
Dette punkt flyttes til næste møde 23. maj som samtidig udvides
med 1 time fra 8.30-12.30
14. Eventuelt
 Nana Skjødt Højlund orienterede om at landselevbestyrelsen
arbejder for at afdække muligheden for elevernes mulighed for
”fri” i forbindelse med deres deltagelse i bl.a. luu, men også
elevrådsarbejde og andet. Nana vil løbende orientere Kasper
Soelberg som vil melde tilbage til luu.

Referent
Lonnie Hald Simonsen
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