Dagsorden LUU SOSU, Randers Social- og Sundhedsskole,
Minervavej 47, 8960 Randers SØ, lokale fremgår af tavle ved indgang
Tirsdag, den 1. marts kl. 12.00-15.00
Deltagere:

Bente Juulsgaard; Randers kommune (BJ) Irene Winther, Favrskov kommune (IW), Lotte Stentoft Dahl,
Region MIDT somatisk (LSD), Ruth Skriver, Tilforordnet Region MIDT, psykiatrien (RS), Heidi Uldall
Fredenslund, FOA (HUF), Lotte Helbo Kristiansen, FOA (LHEK), Hanne Nezlo Hansen, FOA (HNH), Søren
Jørgensen, elevrepræsentant (SJ), Maria Dyhrberg Rasmussen, tilforordnet direktør (MDR), René Dybdal,
tilforordnet chef for efter-videreuddannelse (RDY), Elsebeth Søndergaard,
eftervidereuddannelseskonsulent (ELS), medarbejderrepræsentant Sannie Christoffersen
Referent: Rikke Læssøe Schmidt, sekretær (RLS)
Mødeleder: Maria Dyhrberg Rasmussen
Afbud:
Der serveres en sandwich fra kl. 11.45
12.00

1. Velkomst

MDR

Bilag:
Liste over medlemmer af LUU SOSU 2022-2026

12.05

2. Introduktion til LUU’s roller og skolens arbejde

MDR

Introduktion af LUU´s placering i forhold til PASS og LUU’s roller og skolens
arbejde.
Gennemgang af forretningsorden og årshjul
Bilag:
LUU SOSU, praktisk
Forretningsorden
LUU på FEVUs område

12.30
12.35
12.40
12.45

3. Konstituering af formand og næstformand
4. Gennemgang af dagsorden
5. Godkendelse af referat fra 8. november 2021
Opfølgning
6. Skole-praktikplaner 2022
På sidste LUU i 2021 blev skolepraktikplaner for 2022 fremlagt. Oktoberoptaget fulgte ikke de vedtagne principper for antallet af praktikuger i
psykiatri. Der er nu lavet skole-praktikplaner for SSA oktober 2022 og januar
2023 og er begge er afstemt med SOSU-Østjylland og som skulle overholde
alle principper.
Alle skole-praktikplaner for SSH oktober- optag er ligeledes klar.
Der er også vedhæftet en ny plan for juni 2022, da påbygningsugerne er
blevet rettet.
Plan for EUX-forløb for august 2022 er ligeledes klar. Her skal bemærkes at
der er et udviklingsarbejde i gang, som kan betyde ændringer i forløbet. Det

MDR
MDR
MDR
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bliver afklaret i løbet af marts-april måned. LUU vil høre mere, hvis det giver
anledning til ændringer.
Indstilling:
Godkendelse af skolepraktikplaner for SSA og SSH optag
Bilag:
Oktober 22 EUD og EUV3 (SSA)
Jan 23 SSA EUD og EUV3 (SSA)
Hjælper oktober 22 med afkortning
Hjælper oktober EUV1
Hjælper okt. 22
Hjælper juni (ændring i påbygningsuger)
August 22, EUX velfærd

12.55

Drøftelsespunkter
Tema ifølge årshjul: Kvalitetssikring og udvikling

Ansvarlig
CKW/MDR

7a Kvalitetsrapport 2020 – kvalitet i EUD
Skolens kvalitetsrapport 2021 er udarbejdet. Rapporten er opbygget over de
ministeriets 10 kvalitetsindikatorer og indgår i skolens kvalitetssystem.
Indstilling
Udvalgte dele af rapporten fremlægges og drøftes.
7b Elevtilfredshedsundersøgelse 2021
Skolen har i november/december gennemført den årlige
elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) for 2021. Undersøgelsen omfatter
elevernes tilfredshed med skole, men indeholder også vurderinger af
sammenhæng i uddannelserne og tilfredshed med praktikforløb.
Resultaterne for social- og sundhedsuddannelserne ligger generelt på niveau
på med de tidligere års resultater. På mødet fremlægges nogle af de
vigtigste resultater fra elevtrivselsundersøgelsen 2021 med særlig fokus på
relevans for praksis.
Indstilling
Fremlæggelse af ETU-SOSU 2021 med henblik på fælles drøftelse

13.35

Bilag:
ETU 2021
8. Lærepladsaftale 2022-2026/Trepartsaftale

a) Opfordring til at igangsætte arbejdet med fremtidssikring af
kapaciteten for praktik 2 (psykiatri) i social- og
sundhedsassistentuddannelsen (pkt. 5)

MDR
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FEVU udsendte 18. november 2021 vedhæftede brev til skolen og
medlemmer af de lokale Uddannelsesudvalg omhandlende
lærepladsaftale for SOSU, og opfordrede til igangsættelse af
arbejdet med fremtidssikring af kapaciteten for praktik 2 (psykiatri) i
Social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Indstilling:
Fælles drøftelse af opfordring og hvilke tiltag LUU evt. skal sætte i
gang.
Bilag:
Opfordring til LUU
Lærepladsaftale SOSU 2022-2026
b) Status på udarbejdelse af nationalt rammepapir med henblik på
tydeliggørelse af ansvarsfordeling mellem skole og arbejdsgiver
samt procedurer for samarbejde mellem skole og praktik.
c) Orientering om ny terminologi på erhvervsuddannelserne
Bilag:
Orientering til faglige udvalg om ny terminologi
14.05

9. AMU-status og samarbejde med LUU omkring kompetenceløft af
medarbejdere i praksis

RDY/ELS

De seneste år har der grundet øget arbejdspres i velfærdssektoren været
dalende AMU-aktiviteter på landets SOSU-skoler. Både lokalt og nationalt
har der på den baggrund været udtrykt bekymring for, at stadig flere
medarbejdere ikke i tilstrækkelig grad er opkvalificeret ift. at kunne varetage
påkrævede opgaver optimalt. LUU har som en del af dens opgave at
kvalificere og rådgive skolen om aktiviteter tilknyttet AMU.
Indstilling:
Der ønskes en drøftelse af hvordan skolen i samarbejde med LUU kan sikre
bedre opkvalificering af medarbejdere gennem hhv. AMU og IDV. Som
grundlag for drøftelsen vil der blive givet et kort oplæg, hvori der bl.a. vil
blive præsenteret input fra forskellige fora, der rammesætter skolens
arbejde med AMU.

14.25

Orienteringspunkter
9. Status på revision af den lokale undervisningsplan (LUP)

Ansvarlig
AOL
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Opfølgning fra sidste møde vedrørende revision af den lokale
undervisningsplan, samt status for processen.
14.40

10. Orientering fra formandskab, medlemmer og elevrepræsentant

14.45

11. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen
• Etablering af forskningscenter i SOSU-uddannelsesforskning
• Ny bestyrelse pr. 1. april 2022
• Budget 2022
• COWI-undersøgelse, behov for velfærdsuddannede i Region
MIDT
• Fernisering d. 24. marts 2022

MDR

Afsluttende punkter (faste punkter)
12. Eventuelt

Ansvarlig
Alle

13. Emner til næste møde (Udvikling)

Alle

14.55

