Referat fra mødet i LUU den 02.12.15, kl. 09.00 – 12.00, i lokale 228
på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
Tilstede: Ulla Dalby, Pia Lindquist Nielsen, Sheila Vind, Birte Engen, Lise Rasmussen,
Anette Aagaard Jensen, Jens Erik Boesen, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten
Velschow, Hanne Stilling, Jeppe Rosengård Poulsen.
Afbud: Kjeld Saul, Karen Hansen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Berit Søborg
Mathiasen, Hanne Didriksen, Niels Bjørnsten, Gitte Overvad, Jørgen Houmøller.
Referent: Kirsten Lauritsen
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt og igen ros til referenten.
2.

Godkendelse af dagsorden for mødet.

Godkendt.
3.

Hvad rører der sig i forhold til uddannelserne på skolen og i praksis?

Skolen forventer at starte modul 1 på akademiuddannelsen til januar 2016 og
forhåbentlig modul 2 derefter, og hvis der er grundlag for det, vil skolen gerne starte
modul 1 senere. Modulerne vil ligge som perler på en snor og kan spredes udover 6 år.
Kursisterne forpligter sig kun til et modul af gangen.
Anette Aagaard Jensen oplyser, at akademiuddannelsen er drøftet meget på sygehuset.
Pjece er vedlagt referatet.
Skolen har travlt med at håndtere besparelser og strukturforandringer og har de seneste
år reduceret i fuldtidsstillingerne.
Skolens vejlederkorps bliver reduceret, da der er brug for flere kræfter til at varetage
undervisningen. Fremover vil vejlederne have fokus på grundforløbet.
Pr. 1. december er ledelsen blevet opgraderet med en uddannelsesleder mere til
varetagelse af grundforløb 1, grundforløb 2 PA og pædagogisk assistentuddannelse samt
korte forløb. Anne Yde Hansen er ansat i stillingen.
Optagelsen til grundforløbet ser fornuftigt ud, men kan være bekymret over, om vi får
ansøgere nok til grundforløb 2, som er dem som skal videre til SSH og SSA uddannelsen.
Vi håber på det bedste.
KL har udsendt dimensioneringsaftale med en fordelingsnøgle for 2016. Der ansættes
færre SSH-elever. Antallet af PA- og SSA-elever er det samme som i 2015.
Venter på ny uddannelsesstruktur centralt fra. PASS er i gang med arbejdet.
Derudover venter vi med spænding på EUX, hvor noget af undervisningen skal udføres i
samarbejde med CELF.
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Skolerne er i dialog med KL i forhold til dimensioneringen på PA efter 2016. KL anbefaler
en reduktion fra 1400 pladser til 380 pladser på landsplan, dog opleves en lille åbning
for, at de gerne vil tale om det.
Det er direktørens indtryk at regionen har lagt sig i vente position med hensyn til
dimensioneringen og har i den forbindelse brug for at komme i dialog med regionen.
Ulla Dalby henviser til koncernen, men har svært ved at se, at de kan tage flere elever,
det handler også om kvalitet. Indtil nu har sygehuset samlet set, taget flere elever end
de er forpligtet til.
I den forbindelse blev det drøftet, hvorvidt nogle af de somatiske pladser kunne placeres
helt eller delvist ude i kommunerne og om der kunne laves ordninger hvor aften og
weekends i højere grad blev taget i brug på sygehuset.
Ulla Dalby oplyste, at sygehuset får 25 ekstra senge fra 2016.
Alle erhvervsskoler er midt i en udbudsrunde, som betyder at vi har fået suspenderet
alle vores uddannelser. Det er første gang at uddannelserne på SOSU skolerne bliver
sluppet fri og det kan ikke udelukkes, at andre skoler kan have interesse i vores
uddannelser. Skolen skal senest til februar 2016 søge om egne uddannelser igen og til
august 2016, ved vi om vi får lov til at beholde vores nuværende uddannelser.
4. Punkter til drøftelse.
4.1 Vejledning til elever der ikke består. Anne Bjerregård og Kirsten Velschow
Elever som ikke bestod deres prøve i andet forsøg, er blevet vejledt forkert fra skolen.
Skolen skal være opmærksom på, at hvis eleven ikke møder op i praktikken, kan det få
konsekvenser for eleven. Det er arbejdsgiver, der skal træffe beslutning om, hvad der
skal ske med eleven og selvfølgelig skal eleven møde op i praktikken.
Direktøren oplyser, at skolen vil indskærpe vores vejledning.
4.2 Praktikerklæring og hjælpeskema. Bilaget vedlagt.
PASS har udarbejdet nye praktikerklæringer – skal vi bruge dette fremover?
Skolen har tidligere valgt, at have et mere beskrivende skema, og der var enighed om at
fortsætter med dette skema. Skemaet er vedlagt referatet – bilag til SSH, SSA og PA kan
findes på skolens hjemmeside under praktik.
4.3

Hvordan får vi øget fokus på kompetenceudvikling og kurser, nu da LUU
og LUE er lagt sammen på SOSU Nykøbing F?
Det er svært at holde fokus på kompetenceudvikling, hvordan kan vi blive bedre til
dette, nu hvor LUU og LUE er lagt sammen. Det er et opmærksomhedspunkt og der er
brug for en drøftelse i LUU vedr. behov og nye metoder og muligheden for at lave nogle
forløb på tværs af de 3 kommuner f.eks. forløb med e-læring.
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Anne Bjerregård:
Det er vigtigt med kompetenceudvikling, men ofte finder man løsninger hjemme på
arbejdspladsen – men skal stadig huske muligheden for kurser.
Der kommer et nyt praktikvejlederkursus for erfarne vejledere. Se mere om kurset i
kursuskatalog 2016 som er vedlagt. Kan også ses på følgende link:
http://en.calameo.com/read/00174048099052b8fc269
Vicedirektøren oplyser, at man nogle steder tænker akademiuddannelsen ind som en
form for overbygning for praktikvejlederne.
Anette Aagaard håber, at kurset ”Den kritisk syge patient” komme til at køre igen til
foråret, da hun har henvendelser på dette kursus. Psykiatrien har vist interesse for
kurset. Direktøren lover, at hvis sygehuset kan stille med kursisterne, så kører vi kurset.
4.4 EUV – hvordan håndterer vi forkortet uddannelsesforløb?
For elever over 25 år er der er nogle regler og rammer for afkortning af deres
uddannelse, og dette giver store udfordringer i forhold til afkortninger og i forhold til at
få det til at passe ind i skole- praktikplanen.
Der er nu forlydender om, at man fra ministeriel side er lydhøre overfor de store
udfordringer, som det giver og derfor er den seneste model af skole- praktikplanen, som
arbejdsgiverne i kommunerne og regionen er blevet præsenteret for - sat på standby.
5. Punkter til orientering
5.1 Godkendelse af praktiksteder fremover.
Vi er blevet overhalet inden om af PASS. Fremover skal disse ansøgninger sendes
direkte til PASS.
Vi har som skole brugt meget tid på dette, uden det som sådan har haft med uddannelse
at gøre. Med den nye procedure forsvinder det lokale kendskab til praktikstederne.
5.2 LUU’s møde med skolens bestyrelse bliver den 03.03.16, kl. 12.30-13.45.
Taget til efterretning.
6. Orientering fra kursus.
I forbindelse med de seneste strukturændringer på skolen, er kursusgruppen blevet
opløst. Der er ikke aktiviteter nok til at beholde den, men vi løfter de kurser vi skal, og
vil rigtig gerne have flere kurser ind. Underviserne i kursusgruppen flyttes til EUD.
Gitte Overvad har lavet et skriv om sidste nyt om kurser – er vedlagt referatet.
Drøftelse omkring talentelever i praktikken. Selv om arbejdsgiver er bekendt med, at en
elev er ansat som talentelev, så ved praktikken det nødvendigvis ikke og hvordan kan de
få denne oplysning. Ulla Dalby mener ikke, at vejlederne nødvendigvis behøver at vide
om det er en talentelev. Kun med mindre vejlederne har en speciel opgave i forbindelse
med praktikken og lige nu gør det ingen forskel.
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Praktikmålene er de samme for alle elever.
7.

Punkter til næste møde.

Drøftelse af hvor psykiatripraktik han afholdes for social- og sundhedsassistentelever.
Hvilke krav og forventninger kan man stille til praktikstederne.
8.

Eventuelt

Mødedatoer for LUU i 2016:
 Tirsdag den 09.02.16
 Tirsdag den 31.05.16
 Tirsdag den 06.09.16
 Tirsdag den 29.11.16
Alle møder er fra kl. 09.00 – 12.00. Indkaldelse sendes via Outlook.
Det forlyder, at man evt. vil ændre på dimensioneringen vedr. PA-uddannelsen, så der
er brug for en drøftelse, hvad tænker I?
Hanne Stilling indkalder Sheila Vind, Lise Rasmussen, Christina Legér, Bill Lehmann og
Dorte Jochumsen til møde, hvor dette kan drøftes.
Ulla Dalby har hørt, at KL har meldt ud, at EUV 1 skal være med i dimensioneringen.
Dette skal undersøges.

