Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet
Mandag 24. november 2014
Deltagere: Linn Agnethe Berthelsen, Ilse Rasmussen, Inge Marie Jaillet, Bente
Juulsgaard, Irene Winther, Kasper Soelberg
Fra skolen: Karin Jørgensen, Else Ravn Rasmussen, Lonnie Hald Simonsen
Afbud: Johnny Nielsen, Lotte Herskind
1. Velkomst
 Tine Grøndal Sørensen blev budt velkommen som nyt underviser
medlem i det lokale uddannelses udvalg.
2.

Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde.
 Referat fra sidste møde blev godkendt. Ønsket om at vi holder
møderne i luu andre steder end på skolen, blev diskuteres og
møderne i 2015 vil blive afholdt således: 1. møde på Laksetorvet,
2. møde på skolen, 3. møde på Regionshospitalet Randers og 4.
møde på skolen
 Dagsordnen godkendt

Drøftelsespunkter
3. De lokale undervisningsplaner v. Else Ravn Rasmussen.
 Grundet de forventede ændringer til efteråret 2015, er der
fortaget meget få rettelser i de lokale undervisningsplaner for
både 1 og trin 2.
Der er ingen rettelser til trin 1.
Else Rasmussen fremhævede de få rettelser der var for trin 2. Se
de lokale undervisningsplaner her:
Trin 1:
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/social-ogsundhedsuddannelsen/trin-1-social-ogsundhedshjaelper/undervisningsplaner/
Trin 2:

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/social-ogsundhedsuddannelsen/trin-2-social-ogsundhedsassistent/undervisningsplaner/
Luu indgav forslag til rettelser. Disse bliver tilføjet således at
undervisningsplanen godkendes og offentliggøres på skolens
hjemmeside på ovenstående link.
Fremadrette ønsker medlemmerne af luu, at få materialerne og
rettelserne sendt ud inden møderne. Dette vil skolen
efterkomme.
4. Skolepraktikplan efterår 2015
 Til dette pkt. var medsendt et bilag omhandlende optag efterår
2015.
 Trin 1 september 2015 må foregå efter den nuværende
bekendtgørelse. Det er ikke muligt at få et grundforløb 2 færdigt,
således at der vil være elever der kan starte efter den nye
bekendtgørelse.
 I forhold til trin 2, forslås det at skolen starter efter ny
bekendtgørelse til optaget november 2015, dog efter nuværende
bekendtgørelse hvis dette synes mere hensigtsmæssigt.
 Luu godkender dette, men afventer dog forsat et udspil fra PASS
om en overgangsordning i forhold til ansøgernes kvalifikationer.
5. Udbudspolitik v. Karin Jørgensen
 Med dagsordenen var medsendt et bilag omhandlende
udbudspolitikken.
 Karin Jørgensen gennemgik indhold samt baggrund for
udbudspolitikken. Luu godkendte udbudspolitikken og den vil,
efter godkendelse i bestyrelsen, offentliggøres på skolens
hjemmeside. http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-ogefteruddannelse/udbudspolitik/
6. Tema for mødet i 1. kvartal
 Mødet i 1. kvartal afholdes på Laksetorvet,- nærmere adr.
fremsendes med dagsordenen til mødet.



Bente Juulsgaard, Inge Marie Jaillet, Ilse Rasmussen og Lonnie
Hald Simonsen mødes i en arbejdsgruppe og forbereder næste
møde i forhold til oplægsholdere.

Orienteringspunkter
7. Orientering fra kurser v. Karin Jørgensen
 Kursusafdelingen kommer med et nyhedsbrev. Tilmelding til dette
kan ske her: http://www.sosuranders.dk/indhold/kurser-ogefteruddannelse/om-kursusafdelingen/tilmeld-nyhedsbrev/
 Nyhedsbrevet udkommer hver 2. mdr.
 Vi har fået del i de tværgående udviklingspuljemidler (TUP) til et
projekt i samarbejde med næsten alle øvrige sosu-skoler. I
projektet arbejder vi særligt sammen med sosuskolerne i Esbjerg
og Sosu C. Projektet skal bruges til at sætte fokus på digital læring
på kurser.
8. Orientering fra formanden
 Kommunerne er optaget af at sende ansatte
plejehjemsassistenter på ”opskoling” så de bliver uddannet social
og sundhedsassistenter og derved opnår autorisation. Skolen
opstarter 2 hold. 1 hold til marts 2015 og 1 hold til juni 2015.
 Bente Juulsgaard oplyste at Randers kommune er optaget af at
udarbejde kompetenceprofil for vejlederne. På den måde bliver
det både tydeligt for vejlederne, elever og kolleger hvilke krav og
forventninger der er til vejledere.
9. Orientering fra næstformanden
 Ilse Rasmussen orienterede om ”årets praktikplads”. Det er
eleverne selv der indstiller deres praktikplads. Vinderne kåres 4.
marts 2015 ved store praktikdag.
 Johnny Nielsen udgår af luu. Ilse Rasmussen melder ny
repræsentant til Lonnie Hald Simonsen.
10. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen v. Else Ravn Rasmussen
 Skolen skal i gang med at udvikle grundforløbets 2. del. I den
forbindelse er der mulighed for deltagelse fra praksis. Arbejdet
finder sted i uge 9 2015. Har man interesse i at deltage, kan der
rettes henvendelse til else.ravnrasmussen@sosuranders.dk











Nyt fra EUD. Der er ingen ændringer i forhold til sidste møde.
Skolerne afventer at PASS sender uddannelsesordningerne i
høring.
I forhold til ønsket om en fælles skolepraktikplan i Regionen,- er
der nedsat en gruppe som skal arbejde mod fælles
skolepraktikplaner. Gruppen er sammensat så der sidder både
repræsentanter fra skolerne og fra arbejdsgiverne. Else Ravn
Rasmussen deltager og vil løbende orientere luu.
Kasper Soelberg har været i medierne på baggrund af sit
læserbrev. Stor ros til Kasper for at sætte positiv fokus på social
og sundhedsuddannelsen.
Tidligere på året forespurgte luu, om muligheden for at sende
praktikerklæringer gennem elevplan. Denne drøftelse rejses i
skolepraktikrådet og luu vil blive orienteret om konklusionerne.
Opmærksomhed i forhold til opholdstilladelser for de 2 sproged
eleverne. Skolen er opmærksom på, at grundforløbseleverne har
gyldig opholdstilladelse. Ansættende myndighed skal dog være
opmærksom på, når de opretter uddannelsesaftale med eleverne,
om elevernes opholdstilladelse udløber inden uddannelses
afsluttes.

11. Orientering fra Praktikkoordinatoren
 L.U R.E står for Læring, Undren, Refleksion, Evaluering. Materialet
skal hjælpe eleverne til at blive endnu bedre til at undre sig,
reflektere og dokumentere gennem deres uddannelse. L.U.R.E
indeholder forskellige metoder for at tilgodese, at alle har
forskellige tilgange til at læring. Skolen har startet et tæt
samarbejde med eleverne og praktikstederne på et trin 1 hold på
skolen i Grenå. Lonnie Hald Simonsen vil følge op på erfaringerne i
løbet af januar 2015. Luu vil blive orienteret om dette.
 LURE materialet kan bruges som et alternativ til log bogen. LURE
materialet ligger tilgængeligt på skolens hjemmeside på dette
link: http://www.sosuranders.dk/indhold/er-du-praktikvejleder/


Husk skolepraktikinformationsmøde 25. marts hvor Dorthe
Birkmose kommer og taler om sin bog: Når gode mennesker
handler ondt. Indbydelse er vedhæftet dette referat.

12. Punkter til næste møde





Behov for arbejdskraft
EUD
Elevplan og praktikerklæringerne (konklusioner fra mødet i
skolepraktikrådet)

13. Eventuelt
 Dato ændringer for møderne i 2015.
Mødedatoer i 2015 er:
Tirsdag 17. februar kl. 12.00-15.00 Randers kommune er vært ved
mødet
Onsdag 6. maj kl. 12.00- 15.00 Skolen er vært ved mødet
Mandag 28. september kl. 12.00- 15.00 Regionshospitalet
Randers er vært ved mødet.
Torsdag 26. november kl. 12.00- 15.00 skolen er vært ved mødet

Referent
Lonnie Hald Simonsen

