
 

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet  

Tirsdag 17 februar 2015 

Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen 

Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie Hald Simonsen  

Afbud: Linn Bertelsen, Karin Jørgensen, Lotte Helbo, Inger Marie Jaillet 

1. Velkomst 

 Velkomst til Lotte Helbo flyttes til næste møde 

2. Godkendelse af dagsorden  

 Dagsordnen godkendt 

Drøftelsespunkter  

3. Behov for arbejdskraft 

 Panel diskussion 

Sammen med 60-65 andre gæster blev der budt op til dialog. 

Marianne Jensen, Inge Rasmussen og Erik Mouritsen indledte 

med hver deres bud på behovet for arbejdskraft i fremtiden. 

Efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer fra publikum. 

Else Ravn Rasmussen laver et referat og der følges op på 

dialogmødet ved kommende møde i luu. 

 

4. Opstart af trin 1 i efteråret 2015 

 På baggrund af bilag 4.1 og 4.2 som var medsendt dagsordenen, 

fremhævede Else Rasmussen de to forslag/ muligheder der er i 

forhold til trin 1 optaget, efterår 2015.  

 Beslutningen blev, at starte 2 trin 1 hold i Randers og 1 hold i 

Grenå sidst i juli mdr, samt 1 hold til september i Randers.  

 Der laves naturligvis skolepraktikplaner for optaget. Både bilag 4.1 

og 4.2 medsendes dette referat. 

 

5. Bidrag til udviklingsredegørelsen 

 Ifølge bilag 5.1 som var medsendt referatet, hvor EPOS ønsker 

bidrag til udviklingsredegørelsen. Medlemmerne i luu kom med 

bidrag. Karin Jørgensen udarbejder det samlede bidrag og sender 

det til medlemmerne i luu til godkendelse. Bidraget skal sendes til 

EPOS inden 1. maj 2015. 

 



 Else Ravn Rasmussen oplyste at, Randers social og sundhedsskole 

samarbejder med en anden uddannelses institution om at 

oprettet et uddannelses tilbud på 9. klasses niveau. Indholdet vil 

være målrettet social og sundhedsuddannelsen og det skal foregå 

på Randers Social og sundhedsskole. Dette tilbud retter sig til alle, 

men er målrettet to-sprogs elever. Det vil være muligt at få SU. 

Efter dette forløb vil eleverne være kvalificeret til grundforløb 2 

 

Orienteringspunkter 

6. Orientering fra formanden 

 Bente Juulsgaard oplyste at hun d. 18.februar 2015 tager til møde 

i PASS omhandlende EUD 2015. Det øvrige luu bliver orienteret 

ved kommende møde 

7. Orientering fra næstformanden 

 Store praktikdag 

Den 4. marts afholder FOA, traditionen tro, store praktikdag. Alle 

elever og vejledere er inviteret. Svend Erik Schmidt er inviteret 

som oplægsholder. Årets praktiksted skal også kåres. 

 DM i skills er afholdt med en flot 3. plads til Randers. 

 

8. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen  

 EUD 2015 

Det er fastlagt at der flyttes 7 uger fra trin 1 til grundforløbet, 

dette får dog ingen konsekvenser for uddannelsens længde, der 

fortsat vil være 14 mdr. 

Else Ravn Rasmussen opfordre til at der afholdes et 

ekstraordinært møde i luu til april. Else Ravn Rasmussen finder 

dato forslag og der bliver efterfølgende udsendt en doodle. 

 

 En nærlæsning af hovedbekendtgørelsen sammenholdt med de 

overgangskrav, PASS har beskrevet for både sosu – og PAU 

uddannelserne viser, at der er elever, der vil komme i klemme i 

reformen.  

Elever, der ”kun” har en 9. klasses eksamen, med de krævede 02 i 

dansk og matematik, men som ikke er berettiget til GF 1, vil ikke 

kunne nå de krævede niveauer i dansk ved at gennemføre GF 2. 

Kort fortalt skal de løftes 3 niveauer. Det tager 2 ugers 



fuldtidsundervisning af løfte et niveau. Men det er kun muligt at 

anvende 4 uger til dansk på GF 2. Eleverne vil derfor komme til at 

mangle et niveau. Vi håber på, at der vil komme en mindelig 

løsning på dette problem. Alternativt er eleverne henvist ´til VUC. 

Et andet problem er engelsk. Engelsk-undervisningen er flyttet fra 

nuværende trin 1 til GF 1. Det betyder for ovennævnte elev med 

en 9. klasses eksamen, at de først kan få engelsk på Trin 2. Og her 

kan man ikke nå at løfte eleverne de krævede niveauer for at de 

kan få merit på sygeplejerskeuddannelsen. Også her håber vi på 

at der laves en løsning, og også her er alternativet, at eleverne må 

tage engelsk på VUC. 

 

 

 Der er nedsat en skole –praktikplans gruppe på tværs af Region og 

kommuner. Den skal bl.a. arbejde med, hvor mange optag der 

skal være, fremadrettet, og hvordan forløbene skal 

sammensættes. Målet er forsat at der skal være ensretning inden 

for regionen og dermed de forskellige skoler imellem. 

 

 

 Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde med forslag til 

hvordan elevplan kan bruges som et pædagogisk værktøj. I 

gruppen sidder Susanne Pallesen, Ruth Skriver, Lotte Herskind, 

Mette Fogh og Annette Degn. Gruppen mødes, første gang, 19. 

marts 2015. Luu vil løbende blive orienteret om gruppens 

arbejde. 

 I EPOS nyhedsbrev oplyses der at det er muligt for ledige at få 6 

ugers selvvalg kurser for arbejdsledige. Skolen er dog bekymret 

for om der kan fyldes hold. 

 Udvikling af grundforløb. 

 Skolen har udviklet gf 1 for pau og sosu  samt gf 2 for pau og i 

kommende uge skal der udvikles grundforløb 2 for sosu. Luu 

præsenteres for indholdet til kommende møder. 

 

9. Orientering fra kursusafdelingen 

 Else Rasmussen oplyste at Karin Jørgensen har været inviteret til 

møde på FOA med tillidsrepræsentanterne for det pædagogiske 

område. Mødet havde været konstruktivt og oplysende i forhold 



til hvilke kurser der kunne opfylde de behov som findes inden for 

den sektor. Karin Jørgensen vil rigtig gerne have et tilsvarende 

møde med tillidsrepræsentanterne for sosu området. Ilse 

Rasmussen er imødekommende over for dette.  

 

10. Orientering fra Praktikkoordinatoren 

 Lonnie Hald Simonsen har været på 4 besøg i praksis og deltaget i 

vejledninger hvor LURE bogen blev anvendt. Det er en udsøgt 

fornøjelse. Vejlederne er meget begejstret for materialet og er 

meget dygtige til at anvende det. 

 Eleverne giver også udtryk for at være tilfredse. Kasper Soelberg 

fortalte at han bruger LURE bogen i sin nuværende praktik og at 

han er rigtig glad for det.  

Ros til arbejdsgruppen bag LURE bogen og STOR ROS til 

vejlederne og eleverne, for bare at kaste sig ud i LURE bogen. 

Lonnie Hald Simonsen skriver på en evaluering som bliver færdig i 

løbet af februar. Den bliver luu selvfølgelig præsenteret for ved 

kommende møde. 

 Grundet omstruktureringer på skolen, bliver praktikkoordinator 

funktionen, som vi kender den i dag, ophævet.  

 Lonnie Hald Simonsen er blevet tilbudt en anden funktion på 

skolen, det har hun dog valgt at afslå. Derfor stopper hun d. 31. 

marts 2015. Skolen er ikke helt på plads med den endelige 

placering af opgaverne, men luu vil selvfølgelig blive informeret 

når det falder på plads. 

 

 Skolepraktikinformationsmødet med Dorthe Birkmose d. 25. 

marts 2015 er fuldt booket nu. 100 vejledere kommer og deltager 

på dagen,- flot. 

 

11. Punkter til næste møde 

 Velkommen til Lotte Helbo 

 Forretningsordnen skal ændres i forhold til punkterne på 

dagsordenen. Luu forslår at: orientering fra formand og 

næstformand afløses af generel orientering fra medlemmerne 

samt et orienteringspunkt fra eleven 

 LURE evaluering 

 Lærebog i praktikken ønskes på litteraturlisten både på trin 1 og 

trin 2 



 EUD 2015 

 Orientering fra ekstra møde i april 

 Opsamling fra dialogmødet 17.februar 

 Skolepraktikrådet ønsker at det lokale uddannelsesudvalg (luu) 

tager stilling til, om pjecen: retningslinjer for praktik, skal 

gennemarbejdes af skolepraktikrådet, så den bliver mere 

tidssvarende. 

 

12. Eventuelt 

 Intet under eventuelt. 

 

Referent 

Lonnie Hald Simonsen 

 

 


