LUU SOSU
Randers Social- og Sundhedsskole
9.marts 2020
Dagsorden

REFERAT
Møde i LUU SOSU
Minervavej 47, 8960 Randers SØ
Tirsdag d.9.marts fra 12.00-15.00
i lokale 15

Deltagere:
Birte Mikkelsen (BM) (repræsentant for regionen – arbejdsgiver)
Lotte Stentoft Dahl (LD) (repræsentant for Randers Regionshospital)
Irene Winther(IW) (Repræsentant for arbejdsgiver – Favrskov Kommune)
Sabine Billekop(SB) (Repræsentant for arbejdstager – FOA)
Hanne Nezlo Hansen(HNH) (Næstformand – repræsentant for arbejdstager – FOA)
Social- og sundhedsassistent Heidi Uldall Fredenslund (Repræsentant for arbejdstager –
FOA)
Marianne Heilskov-Rousing (medarbejderrepræsentant)
Fra skolen:
Maria Dyhrberg Rasmussen(MDR)
Susanne Hvolgaard Mikkelsen(SHM)
Elsebeth Søndergaard (ELS)
Rene Dybdal (RDY)
Rikke Læssøe Schmidt (RLS)
Afbud:
Marianne Wolff (MF) (repræsentant for regionen – arbejdsgiver)
Jette Erbs (JE) (udlandspraktik)
Bente Juulsgaard(BJ) (Formand- Uddannelseskonsulent Randers Kommune)
Mødeleder i formandens fravær: Næstformand Hanne Nezlo Hansen
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Mødet er ikke opdelt efter uddannelser, da vi vurderer, at alle punkter er af interesse for
alle.

Dagsorden (12.00 – 12.15)
1. Velkomst og præsentation af ny medarbejderrepræsentant.
2. Godkendelse af dagsorden
Der blev kort orienteret i forhold til Corona-virus og udmeldingerne fra
Sundhedsstyrelsen.
Ligeledes har alle skolens elever har fået brev i E-boks og kursisters velkomstbrev
justeres i relation til de nye anbefalinger.
På skolen følger vi nøje SST anbefalinger.
Vi har på skolen fremadrettet en øget opmærksomhed på fx fravær, sygdom og større
elevforsamlinger/afslutninger vurderes ud fra anbefalingerne.

Tema: Kvalitet (12.15-13.15)
Ifølge årshjulet skulle temaet ”Behov for arbejdskraft” have været på dagsordenen til
dette møde, men da både Elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU) og
Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen er klar nu, har skolen valgt at sætte temaet
”Kvalitet” på dette møde.
Skolen præsenterer nogle af de vigtigeste resultaterne fra ETU’en og VTU’en med
relevans for praksis. Vi dykker ned i enkelte af resultaterne som afsæt for en fælles
debat omkring kvalitetsudvikling (AOL + SHM)
Læringskonsulent Anna Obstrup Larsen præsenterer en gennemgang af ETU (elev trivsel
undersøgelse) fra november 2019, som er på baggrund af obligatorisk Lov om EUD §30a.
Spørgsmål der bliver rejst er fx: Hvad er formålet? Hvad skal ETU’en bruges til?
Hvad siger eleverne om deres trivsel? Hvad de synes vi gør godt og mindre godt?
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Er omdrejningspunkt er bl.a. overgange mellem teori og praksis og behovet for tydelige
mål og rammesætning. Et andet ønske er bedre forberedelse til praktikperioderne. Det er
især i forbindelse med psykiatripraktik på 2 skoleperiode. Et særligt fokus på dette i
forhold til timerne der ligger op til praktikken.
Der er ligeledes en gennemgang af VTU (virksomheds trivsel undersøgelse) fra efteråret
2019
Se vedhæftede PP
Info:
Uddannelseschef Dorte Greve Engsig informerer om GF+, hvilket er en mulighed for alle
erhvervsskoler. Det er et forløb som ligger direkte op til GF2, og som er særlig relevant
for GF2sosu. Et forløb for alle, der opfylder adgangskravene (+/- 25 år), og Dorte
informerer om, hvordan skolen ekrutterer til GF+. Der er sendt informationsmateriale ud
til bl.a. sprogcentre, EUD10-centre, mm. Kandidater kunne evt. være ansøgere til
ordinært GF2, for hvem et forforløb til GF2 ville være godt, fx pga sproglige udfordriinger
el. andet.
Der afholdes informationsmøde d. 30/3 som er sendt ud til alle samarbejdspartnere.
Start 15. juni 2020 i Randers.
Den kvantitative kvalitetetsmåling/MDR
•

Hvordan arbejder vi med kvalitet på skolen?

•

Hvad måler vi på og hvad kan vi måle på?

•

Tal fra HØG 2019

•

Tanker om det fremadrettede kvalitetssystem på skolen

Direktør Maria Dyhrberg informerer om hvordan skolen arbejder med data som
understøttende for skolens kvalitetsarbejde.
Efter den obligatoriske Handlingsplan for Øget Gennemførsel er afskaffet med virkning
fra 2020 er skolen forpligtet på at få opbygget sit eget kvalitetssystem. Det har der
været arbejdet på siden starten af året. Fremover vil der udkomme en årlig
kvalitetsrapport, som indholdsmæssigt vil tage afsæt i i den tidligere handlingsplan for
øget gennemførsel. Der er udarbejdet et årshjul som ligger på skolens hjemmeside og
som vil blive udbygget henover året – efterhånden som kvalitetssystemet bliver
opbygget.
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Maria Dyhrbergpræsenterer efterfølgende skolens gennemførselsesdata for 2029. Skolen
har haft en let stigende gennemførelsesprocent, hvilket bl.a. tilskrives at nogle elever
allerede fra GF2 har haft en uddannelsesaftale.
LUU vil løbende bliver præsenteret til relevante kvalitetsdata.

Information og drøftelser (13.15 til 14.15)
3. Præsentation af Læringscentret (SK)
Koordinator for læringscenter og simulationsundervising Susanne Krogsgaard viser alle
medlemmer rundt i skolens læringscenter og præsenteres for de forskelige
læringsaktiviteter, digitale, inovative, kreative, analoge muligheder, samt muligheder for
understøttelse af almindelig undervisning, men også for elever i særlig forløb, lektiecafé
mm.
4. Medio april afholdes det andet transnationale møde for partnere i EU projektet
QAVAD. Status på projektet præsenteres (RDY)
René Dybdal fortæller om EU-projektet – QAVAD – Frankrig, Italien, Spanien og Danmark
er med.
LUU er referenceramme omkring projektet, ”Gode indsatser for at skabe bedre
livskvalitet for ældre i eget hjem”
Efter planen skulle der have været afholdt et fælles møde d. 21+22. april 2020. Gerne
med besøg på et plejecenter.

5. Gennemførselsindsats - status på skolens mentorindsats.
Præsentation af skolens mentorer som aftalt på sidste LUU møde
Orientering om temadagen om fastholdelse og den videre proces (SHM)
Punktet flyttes til næste gang hvor en mentor holder oplæg.
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6. Kort introduktion af ny mesterlære i sosu- uddannelserne (RLS) Se vedhæftede PP
7. Rekrutteringsindsats / behov for arbejdskraft. Hvad er man mest optaget af?
Næste gang - rekruttering

Orienteringspunkter (14.15-15.00)
8. Orientering fra efter- og videreuddannelsesområdet (ELS)
•

Før-SOSU

•

Klar, parat, start

•

Fritidsjob

Kursuskonsulent Elsebeth Søndergaard fortæller om klar parat sosustart, før-sosu-forløb
der starter på Djurslandsafdelingen Juni 2020 (Syddjurs Kommune) og IGU, et særlig
tilrettelagt forløb med fokus på mentorer for to-sprogede der arbejder i det nære
sundhedsvæsen (et forløb der kører i Norddjurs Kommune). Endvidere kort snak omkring
fritidsjob på plejecentrene, hvor der bl.a. har været unge der har fungeret som
måltidsværter.
Elsebeth Søndergaard vil gerne rette en opmærksomhed på medicinadminitration og
farmakologi AMU – der er lav aktivitet på trods af stort behov ude i kommunerne, hvor
flere SSAére mangler et kompetenceløft.
Elsebeth Søndergaard informerer også om af der primo juni afholdes en work-shops på
skolen i Randers, en workshop for ledere hvor de kommer igennem forløb med VR,
simulation, og andre digitale og praksisnære undervisningsaktiviteter
Se vedhæftede PP
9. Orientering fra udviklingsafdelingen (RDY)
Udviklingschef René Dybdal fortæller om skolen arbejde med Simulationsprojektet, og
det nye samarbejde omkring simulationsmagasinet som både er i fysisk form, men også
at finde Online
René Dybdal præsentere ligeledes en nyansættelse i Læringscenteret,
læringscentermedarbejder Stine Godsk Skyum.
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10. Orientering fra medlemmerne og orientering fra elevrepræsentanten
11. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen
d. 19/3 2020 udsendelse på TV2 – kritisk blik på omsorgssvigt, forråelse og lign.
12. Evt.
•

Udlevere Simulationsmagasinet

13. Punkter til næste møde:
•

Tema ifølge årshjul: Behov for arbejdskraft

Næste møde er mandag d.8.juni 2020
Med venlig hilsen Uddannelseskoordinator Rikke Læssøe
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