Referat fra møde i LUU onsdag den 11.03.15, kl. 09.00 – 12.00,
lokale 232 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
Tilstede: Karen Hansen, Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birte
Engen, Lise Rasmussen, Anette Aagaard Jensen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla
Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Jeppe Rosengård Poulsen, Hanne
Didriksen, Niels Bjørnsten, Gitte Overvad, Anne Marker, Gitte Guttner
Afbud: Sheila Ettrup Vind, Birgit Hansen, Berit Søborg Mathiasen, Jens Erik Boesen,
Hanne Stilling
Referent: Kirsten Lauritsen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Fremover skrives datoen på fra sidste møde – ellers godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden for mødet.
Godkendt.
3. Hvad rører der sig i forhold til uddannelserne på skolen og i praksis?
3.1 Status på EUD-reformen.
Skolen arbejder internt på at få gang i grundforløb 1 og grundforløb 2, hvor
grundforløb 2 bliver splittet i en SOSU- og en PA del.
Tallene for de kommende optag ser fornuftige ud.
Skolens direktør gennemgik et internt notat fra Danske SOSU skoler. Notatet er
lavet for at se, om vi kan nå de mål, der er lagt ind i uddannelserne. Alt vedr.
optagelse/adgang til uddannelserne er blevet individualiseret.
Der er mange elevgrupper, som vi skal forholde os til. Den største udfordring er de
9. klasser, som har været væk fra uddannelsessystemet.
Tosprogede elever skal fremover gå direkte ind på GF 2 og skal lære fagdansk på
kort tid. Skolen er i gang med at lave aftaler med VUC om forløb for disse elever.
Uddannelsesordningerne er indtil videre udsat – var lovet i april måned.
Skolen er ved at undersøge, hvad vi kan flytte af optag inden den nye reform
træder i kraft. De grundforløbselever, som er i gang nu er alle vejledt til at kunne
gå direkte videre på et hovedforløb.
4. Punkter til beslutning.
4.1 Rammer for godkendelse af praktiksteder – bilag eftersendes.
Arbejdsgruppen har lavet udkast til rammer. Dette skulle gerne blive til et redskab,
som fremover kan bruges ved kommende praktikgodkendelser.
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Drøftelse fandt sted og man var enige om, at det skal være tydeligt, hvad
praktikstedet vil med praktikmålene. Der skal være en kompetent vejleder på
stedet og helst én med en uddannelsesmæssig baggrund og samtidige skal man
være obs på hvordan deres økonomi er skruet sammen.
Er der steder, hvor eleven ikke kan opnå uddannelsesmålene, så skal praktikstedet
pege på en løsning.
Inden for de private botilbud er det ikke ualmindelige, at personale er rekrutteret
blandt familiemedlemmer eller bekendtskabskredsen, det skulle gerne handle om,
et ønske om at uddanne elever.
Private udbyder betaler for hele uddannelsen – også teoridelen.
Elever som er ansat i Lolland kommune, vil ikke kunne tage en del af deres praktik
hos en privat udbyder.
I forbindelse med ansøgninger om godkendelse, er det skolens ansvar at lave alt
fodarbejdet og forholde sig til de krav, der er sat.
Kommunen har tilsynet og de er også forpligtede til at lukke private ind.
Det er skolens ansvar at føle op på om aftalen overholdes.
Der var spørgsmål til, om de små virksomheder kan være repræsenteret i LUU.
Umiddelbart har de ikke adgang, men det kommer an på, hvad LUU beslutter.
Det kunne dog være aktuelt med deltagelse fra den praktikansvarlige i skolepraktikforum, men først når de har ansat en elev.
Konklusion:
Udkastet bliver rettet til og behandles igen på næste møde.
4.2 Ansøgning om godkendelse af praktiksted fra det nystartede firma Cor
i Vordingborg Kommune. Ansøgning vedlagt som bilag.
Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med uddannelseskonsulent fra SOSU
Nykøbing F. Firmaet har opgaver svarende til mål for SSH praktik, og er i gang
med at opbygge deres kundekreds.
Udbydere af pleje og praktisk hjælp skal ifølge Vordingborgs udliciteringspolitik
godkendes som praktiksted indenfor det første år.

Firmaet Cor har sendt ansøgningen direkte til skolen, hvorefter skolen har været i
kontakt med Vordingborg kommune.
Cor har ansat 3 SSH’ere og en timelønnet sygeplejerske, som pt er på
barsel. Derudover er de i gang med at ansætte en SSA’er. Vi er ikke bekendt med
om nogen har en vejlederuddannelse.
Vi står i et dilemma, da de skal godkendes for at kunne få borgere fra kommunen.
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Ansøgningen blev drøftet og LUU er enige om, at vi for nuværende ikke kan
godkende ansøgningen, men vil gerne se på den igen inden for 2 år.
5. Punkter til drøftelse.
5.1 Er der mulighed for, at SSA-eleverne kan komme ud at køre med akutbilen?
(punkt fra sidste møde).
Nogle SSA-elever, som har været i praktik i akutafdelingen, har ønsket at komme ud at
køre med akutbilen, så de kan følge hele forløbet.
Det burde være muligt og givtigt, at komme med ud nogle dage, men det er op til
praktikstedet, om de vil afgive eleven til dette. Falck er altid villig til at have elever med.
5.2 LUU’s forventning til aktivitet på efteruddannelsesområdet de kommende år.
EPOS henvender sig hvert år til de lokale uddannelsesudvalg for at høre de lokale
udvalgs vurdering af aktiviteten de kommende år samt de lokale udvalgs
vurdering af udviklingstendenserne på arbejdsmarkedet.
EPOS bruger udvalgenes svar i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse, der er
grundlag for efterudvalgets ansøgning om udviklingsmidler til uddannelser og
analyser.
De lokale udvalgs svar er en væsentlig forudsætning for kvaliteten af EPOS’
arbejdsmarkedspolitiske redegørelse, og er dermed med til at sikre
udviklingsmidler.
Tidsplan:
Maj: De lokale udvalg indsender deres vurdering af aktivitetsudviklingen og
vurderingen af udviklingen på arbejdsmarkedet til EPOS, som drøfter
indmeldingerne.
Oktober: Besvarelserne indgår i planlægningen af EPOS’ konference for de lokale
uddannelsesudvalg i oktober 2015.
På grundlag af indmeldingerne fra de lokale udvalg og dialogen på konferencen
udarbejder EPOS den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse.
EPOS er en forkortelse af efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og socialog sundhedsområdet.
Tidligere har der været 2 udvalg på skolen – det lokale uddannelsesudvalg (LUU) og det
lokale efteruddannelsesudvalg (LUE), som nu er slået sammen til LUU.
På dagsordenen til LUU møderne mangler der et punkt vedr. kurser.
Når skolen udvikler kurser, vil vi gerne skabe energi for virksomheden og laver gerne
forløb, som er tilpasset organisationen.
Skolen har holdt møde med Bo og Naboskab Sydlolland, hvor man ønsker kurser med fokus
på dokumentation, kvalitet og neurorehabilitering og med dansk på VUC.
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SSA’ere fra sygehuset har været på kurset ”Den kritisk syge patient”. Udmeldingerne er,
at det har været et godt kursus med positive tilbagemeldinger, og vil gerne have et kursus
mere oppe at stå. Derudover er der et stort ønske om at få KUA forløbet ”Den medicinske
patient” op at stå.
Det pædagogiske område er ved at komme godt med på banen.
Kursusafdelingen ser på, hvordan vi kan bruge IT i undervisningen.
Vi forsøger, at starte et GVU hold inden den nye reform træder i kraft og der vil som
udgangspunkt være mulighed for at søge VEU-godtgørelse.
Skolen fik følgende input til kommende kurser:
 Kurser for omsorgsmedhjælpere / pædagogmedhjælpere f.eks. nænsomt
nødværge / magtanvendelse. Hvor skal man have sit fokus og tilgangen til
borgeren.
 SSA-erne skal udstyres med flere pædagogiske værktøjer og PA-erne med en bedre
sundhedsfaglig viden.
 SSA-erne får brug for en opkvalificering vedr. farmakologi.
 Tilgang til den demente patient, når de bliver indlagt på sygehuset.
 Digital kommunikation – hvad gør det ved den daglige kommunikation og ved
samarbejdet.
 PA-assistenter bliver ansat på ældreområdet.
Hvad tænker LUU omkring kvalitet og dokumentation, hvordan kan vi gøre denne
undervisning spændende? Skal der være et fællessprog, så vi kan se hvad hinanden mener?
Dokumentation er vigtigt, så den medarbejder, der kommer bagefter, kan se hvad der er
sket.

6. Punkter til næste møde.



Status på EUD reformen.
Rammer for godkendelse af private praktiksteder.

7. Eventuelt.
Sygehuset oplever, at der fra skolens side bliver meldt ud, at det er svært at få en
praktikplads på sygehuset og at SSA’ernes fremtid på sygehuset er usikker.
Direktøren oplyser, at der har været mange drøftelser på landsplan om hvordan
man tænker SSA-erne ind i fremtiden og kan ikke udelukke, at det har været
drøftet i klasserne.
Skolen har ikke nogen officiel holdning. Det er vigtigt, at man ikke lukker ned for
en samfundsdebat. Det handler om, hvilke indtryk eleven går ud af døren med.
Skolens uddannelsesadministration er i øjeblikket hårdt ramt af sygdom.
Vi gør alt, hvad vi kan for at samle op og I bedes kontakte os, hvis der mangler
noget.
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FOA har lige afholdt store praktikdag på skolen, hvor man har kåret årets bedste
praktiksted og vejleder. Efterfølgende holdt Lisbeth Zornig foredrag.
FOA er opmærksom på, at det ikke var alle som havde kendskab til dette
arrangement og vil gøre mere ud af markedsføringen til næste år.

