LUU PÆD
Randers Social- og Sundhedsskole
17.maj 2018
Dagsorden

Dagsorden til møde i LUU PÆD
Minervavej 47, 8960 Randers SØ
Torsdag d.17.maj 2018 kl. 13.00 til 15.00 i lokale 11
Deltagere: Lene Fuglsang Buhl (LFB – Lederrepræsentant fra Syddjurs Kommune (formand)), Birthe Bøggild (BB – Lederrepræsentant fra Randers Kommune), Karin Mathiesen (KM –Repræsentant
for arbejdsgiver FOA), Marianne Møller (MM – repræsentant for arbejdstager FOA), Eline Vermedal
Høgh (EVH-lederrepræsentant fra Favrskov Kommune ), Bente Have(BH – Lederrepræsentant fra
Norddjurs Kommune), Bjarne Kehlet( BK – Repræsentant fra arbejdstager 3F) og Elsy Thomsen(ET
– Repræsentant fra arbejdstager FOA).
Fra skolen: Celine Kragh Vissing (CKV), Karin Jørgensen(KJ), Cherie Hemmingsen (CH), Maria
Dyhrberg Rasmussen (MDR), Find Greve (FG), Pia Ohnemus(PO).
Afbud: PO
Dagsorden (13.00 til 13.10)
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Velkommen til ny elevrepræsentant Cherie Hemmingsen
2. Godkendelse af revision af årshjul – bilag vedlagt
3. Godkendelse af revideret forretningsorden – bilag vedlagt.
(13.10 -13.25)
Tema ifølge årshjul - 1.del (Kvalitet og udvikling):


Kvalitet i AMU – kort præsentation af kursisternes evalueringsresultater i 2017 (Karin Jørgensen) (ca. 15 min)
Herefter en drøftelse af, hvordan vi fremadrettet arbejder med kvaliteten på efteruddannelsesområdet.
Drøftelsen er med afsæt i læringstrekantens 3 dimensioner (Illeris:” Alle tre dimensioner
må altid tages i betragtning, hvis en forståelse eller analyse af en læringssituation skal
være fyldestgørende")
- Indhold (viden, forståelse og færdigheder)
- Drivkraft (Motivation, følelser og vilje)
- Sammenhæng (handling, kommunikation og samarbejde)
Er indsatsen den samme på rekvirerede forløb og ”katalog kurser”?
Kan digitalisering øge kvaliteten?

(13.25-14.00)
Drøftelser og beslutninger:
4. Orientering om Epos-rapporten AMU på det pædagogiske område. (KJ)
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AMU på det pædagogiske område- Analyse af hvordan fremtidens kompetencebehov for
kortere uddannede medarbejdere kan dækkes ved uddannelsesstrukturer.
Rapporten sendes med ud som bilag (15 min)
5. Mulighed for at lægge praktik ind i dagplejen på tilsvarende niveau som udlandspraktik (ca.
5 uger). Efter aftale på sidste møde i LUU PÆD træder ad hoc gruppen (bestående af arbejdsgivere og skolerepræsentanter) sammen og præsenterer et udspil til udvælgelse af
mål i forhold til praktik i dagplejen. (Ad hoc gruppen) (10 min)
6. Afklaring af proces i forhold indhentelse af straffeattester/børneattester i forbindelse med
virksomhedsforlagt undervisning på GF 2(CKV) (Bilag vedhæftet). (10 min)
(14.00-14.15)

Tema ifølge årshjul – del 2 (Kvalitet og udvikling)
7. Fremadrettet udviklingsindsats på SOSU Randers
Sagsfremstilling:
I efteråret 2017 blev det på SOSU Randers besluttet at styrke udviklingsindsatsen
fremadrettet på skolen. Et middel til at fremme denne proces er, at der pr. 1. februar 2018
ansat en udviklingschef med denne indsats som sit fokusområde. Under dette punkt vil der
blive givet en kort præsentation af skolens ønsker med indsatsen, ligesom der vil være mulighed for drøftelser af og input til fælles udviklingsinteresser fremadrettet. / ved Rene
Dybdahl (ca. 15 min)
(14.15-14.40)
Drøftelser og beslutninger fortsat:
8. De institutioner, hvor vores elever på PAU – uddannelsen er i virksomhedsforlagt undervisning på GF2 i ca. 4 dage har ønsket straffeattest og børneattest på eleverne. Udfordringen
består i, at virksomhedsforlagt undervisning ikke er et ansættelsesforhold mellem elev og
praktiksted, og der er uklarhed over rolle og opgavefordeling.
Status på ansættelsesprocessen (CKV) (10 min)
a. Statistik i forhold til processen
b. Opmærksomhedspunkter i forhold til fremtidigt optag – er der noget vi skal have
fokus på fremadrettet?

9. Afslutnings konference i forbindelse med projektet” A pedagogical and cultural approach to inclusion of foreign cultures” i uge 15 i Bergen (FG). (15 min)
Der deltog 2 elever fra Favrskov Kommune og 2 elever fra Randers Kommune.
PAU – eleverne vil præsentere et kort oplæg af deres udbytte af deltagelsen i projektet fagligt, kulturelt og personligt.
Orienteringspunkter (14.40 -15.00)
10. Orientering fra formanden
11. Orientering fra næstformanden
12. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen (MDR)
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Orientering om EUX og GF1 efterår 2018
Orientering om tildelte midler fra fonden for Entrepreneurship(CKV)
Orientering om film i undervisningen (CKV)

13. Orientering fra efter-videreuddannelse (KJ)
14. Orientering fra ad hoc gruppen


Status på revision af procedurer i forhold til ansættelse af elever (CKV)

15. Eventuelt
16. Punkter til næste møde:


Tema: Udvikling

Afbud skal ske senest tirsdag d. 15.maj 2018 til Tine Revsbæk på tr@sosuranders.dk
Næste møde er onsdag d.19.september2018 fra kl.13.00 til 15.00.
Med venlig hilsen
Pia Ohnemus, Skolekoordinator Randers Social- og Sundhedsskole
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