Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 – 12.00,
lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte
Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard,
Kirsten Velschow, Hanne Stilling, Hanne Didriksen, Niels Bjørnsten, Gitte Overvad.
Gitte Køhn, Anne Yde Hansen og Anne Kjøller Andersen deltog under punkt 3.
Afbud: Karen Hansen, Sheila Ettrup Vind, Berit Søborg Mathiasen, Anette Aagaard
Jensen, Jens Erik Boesen, Jeppe Rosengård Poulsen
Referent: Kirsten Lauritsen
1. Godkendelse af referat fra de 11.03.15.
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.
Gennemgang af overgangskrav, temaer m.m. i forbindelse med de nye grundforløb som
starter op efter sommerferien – se vedlagte bilag.
Pr.




10. august 2015 forventer skolen at starte følgende hold op efter den ny reform:
2 klasser med grundforløb 1
2 klasser med grundforløb 2 - SSH
1 klasse grundforløb 2 - PA

På grundforløb 2 er der mulighed for at eleverne kan ansættes på en uddannelsesaftale.
Lolland kommune giver løn til elever på grundforløb 2 og Guldborgsund kommune giver
løn til 16 elever pr. hold.
Pr. 31. juli 2015 starter 2 klasser med SSH og 1 klasse med PA op efter den gamle
ordning.
Der er optagelsesprøve den 24. + 25. juni 2015, som er for dem, som ikke opfylder
optagelseskravet på 02.
4. Punkter til beslutning.
4.1 Rammer for godkendelse af praktiksteder – opfølgning fra sidste møde.
Bilaget blev drøftet og det blev aftalt, at Hanne Stilling får afklaret sidste afsnit vedr.
godkendelse af fuld uddannelse eller til en kombinationsaftale med PASS.
Godkendelse af et praktiksted vurderes ud fra virksomhedsbeskrivelsen og godkendelse
kan finde sted før, der er ansat elever.
Hanne Stilling oplyste, at virksomheden COR, som tidligere har søgt om godkendelse hos
os, nu er blevet godkendt af SOSU Sjælland.
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Christina Graungaard syntes, at det er bemærkelsesværdigt, at man kan få afslag om
godkendelse et sted og så efterfølgende blive godkendt et andet sted.
Vi kan evt. orienterer PASS om, at der er denne problematik og vi kan sende vores
rammer for godkendelse til SOSU Sjælland og så er det op til dem, om de vil bruge dem.
Konklusion:
Rammer for godkendelse af praktiksted blev godkendt.
4.2 Overgangsordning i forbindelse med reformen.
Når der kommer en ny bekendtgørelse, vil der være en overgang, hvor der kan være
brug for at køre forløb efter den gamle ordning.
Skolens erfaring er, at der vil være perioder, hvor der vil være elever, som ikke kan gå i
gang efter de nye vilkår. Skolens vurderer, at der vil være et behov for at kunne udbyde
gamle forløb ca. 3 måneder ind i 2016.
Skolen laver en formulering og sender afsted.
5. Punkter til drøftelse.
5.1 I forbindelse med den nye reform beder PASS os overveje følgende:
 Hvilke dele af reformen kræver uddybning fra PASS?
 Hvad drøfter LUU netop nu, som PASS skal være opmærksom på?
På baggrund af drøftelsen udarbejdes der et svar til PASS med følgende:


Bekymringer vedr. de 2-sprogede elever, som ikke længere kan optages på et
særligt grundforløb. Efter den 1. august skal de optages på grundforløb 2 dog
under forudsætning af, at de har 02 i dansk og matematik.



Bekymring over at voksne lærer hurtigere end de unge og derfor er deres EUV
forløb 10% kortere.



De mange tvetydige svar vedr. realkompetencevurdering (RKV).



Forlydender om, at der vil ske ændringer på SSH og SSA uddannelsen.

Brev er sendt til PASS den 22.05.15 og udsendt til LUU den 26.05.15.
For de elever som falder udenfor optagelseskravene er der lavet aftale med VUC og
forløbene er allerede i gang.
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6. Orientering fra kursus.
6.1 Kort om aktiviteter her i blandt IDV (Indtægtsdækkende virksomhed).
Noget af det nye vi prøver er indtægtsdækket virksomhed og Guldborgsund kommune
har bedt os lave temadage for familieplejerne kombineret med AMU kurser. Kommunen
betaler selv for foredragsholderne. AMU er gratis for målgruppen og fuld pris for
personer med en videregående uddannelse.
6.2 Vi skal til at tænke i kursusudbud 2016. Hvilke behov for efteruddannelse ser I?
Gitte Overvad gør opmærksom på, at AMU kurser kan tænkes ind i projekter og der vil
være mulighed for VEU godtgørelse.
De private bosteder er begyndt at henvende sig vedr. ergonomi.
Ønsker til kommende kurser:

Generel hygiejne indenfor social og sundhed + pædagogisk område

Medicinhåndtering – målrettet

Psykiatrien giver udfordringer – borgere med dobbeltdiagnoser

Hvordan får vi et samarbejde i gang med psykiatrien

Hvordan tackles det, at man er nødt til at forlade borgeren, selvom man ikke er
færdig med det, man kom for?

At gå på kompromis med sit faglige område – kunne vi finde redskaber så vi bliver
bedre til at tackle det.

Hvad vil det sige at være ansat på et opholdssted.

Medicinadministration i praksis – bruge teknologien - både for SSA og PA.

Langt praktikvejlederkursus (overbygning). Hvor man bagefter bl.a. kan fungere
som mentor og tackle problematiske elevsituationer.
Forslag til kommende kurser er altid velkomne.
6.3 AMU er bedre end sit rygte. Analyse fra DEA – bilag.
Gitte Overvad gav en kort orientering om analysen fra DEA og henviser endvidere til
hjemmeside www.dea.nu
Der har været evaluering af det store efteruddannelsesforløb for medarbejdere i
Vordingborg kommune, som blev afviklet fra efteråret 2012 og frem til foråret 2014.
Arbejdsgiveren har oplevet, at nogle medarbejdere var i tvivl om de måtte gå i gang
med det nye de havde lært. Nogle af rotationsmedarbejderne er stadig i arbejde i
kommunen. Generelt har det været en solstrålehistorie. AMU understøtter fasthed og
faglighed.
AMU er fortrinsvis for dem, som er i arbejde, men hvis det giver god mening vil
jobcentrene gerne købe forløb.
Ansøgningsfristen for GVU til PA er udløbet og der er kommet 5 ansøgninger. Disse
elever bliver placeret på eksisterende PA hold.
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6.4 Nyt kursusudbud – Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde.
Kursus på 2 dage, hvor der er ind tænkt viden om multiresistente bakterier.
Det blev drøftet, hvordan vi bedst kan gøre reklame for skolens kurser.
Guldborgsund kommune er glad for kvartalsoversigten, som løbende bliver uddelt.
Der var enighed om, at der er brug for elektronisk information/nyhedsmail, som kan
printes ud. Hvordan sikre vi at materialet kommer ud til de rigtige. Har vi de rigtige
mailadresser?
Skolen må gerne sende materiale til de uddannelsesansvarlige i kommunerne samt til
Lise Rasmussen, som så vil sende til det pædagogiske område i Lolland kommune og
Anne Bjerregård vil gerne sende ud til A-kasserne.
Anne Bjerregård oplever, at der står CELF på mange ting i Lolland kommune.
Gitte Overvad opfordre til at gøre reklame for kurset ”Intro til SOSU” som er et 10 ugers
kursusforløb, som kører til efteråret.
Lise Rasmussen anbefaler, at vi får et samarbejde med Socialtilsynet omkring kurser.
6.5 Grundforløb 2 på SOSU og PA.
AMU kurser kan ind tænkes i at give merit for valgfagene indenfor GF 2.
Relevant for ansøgere over 25, der ikke umiddelbart har en uddannelsesaftale med
arbejdsgiver.
7. Punkter til orientering.
7.1 Opfølgning på private udbydere.
Punktet blev behandlet under punkt 4.1.
7.2 Orientering om møde med skolens bestyrelse den 18.06.15.
Skolens bestyrelse er forholdsvis ny og har den tradition at mødes med skolens
personale en gang om året og vil nu gerne mødes med det lokale uddannelsesudvalg
torsdag den 18.06.15, kl. 12.30 - 14.00.
Skolen og bestyrelsen er i gang med strategien og dette kunne være et emne på dagen
og evt. drøftelse af hvordan LUU ser skolens virke fremover.
Kirsten indkalder LUU via Outlook.
8. Punkter til næste møde.
Ingen punkter fra dette møde.
Næste møde i LUU er den 16.09.15.
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9. Eventuelt.
Efter den 1. januar 2016 overgår optagelsen til arbejdsgiverne. Skolen kan ikke få en
klar udmelding fra ministeriet, om vi som skole må tilbyde at tage opgaven mod
betaling, så skolen overvejer, at sende tilbud på en pris ud til arbejdsgiverne og håber
så på, at få en tilbagemelding om man ønsker at tage i mod tilbuddet eller selv ønsker at
varetage opgaven.
Christina Graungaard spørger til hvor langt skolen er kommet med harmoniseringen med
SOSU Sjælland.
Skolen har fået udspil fra SOSU Sjælland og vi kan oplyse, at vi starter grundforløb op
samtidig, men der kan være forskellighed med hensyn til praktikken.

