Referat fra mødet i LUU tirsdag den 16.05.17, kl. 09.00 –
12.00 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk.
Tilstede: Ulla Dalby, Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Birthe Kristensen, Christina
Graungaard, Birgit Hansen, Bodil Jørgensen, Lise Rasmussen, Carsten Madsen, Anette
Aagaard Jensen, Bodil Marker, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Didriksen,
Lotte Frøik, Hanne Stilling-Meilgaard og Jeppe Poulsen
Afbud: Anette Due Hartmann, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen
Referent: Kirsten Lauritsen
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Tilføjelse til punkt 4 fra Birthe Engen:
Guldborgsund kommune:
Praktikmappen er lavet i fællesskab med Lolland kommune, Vordingborg kommune og
SOSU Nykøbing Falster.
Referatet blev godkendt.
2.

Godkendelse af dagsorden for mødet.

Godkendt.
3.

Nyt fra kursus.

Kursuskonsulenten orienterede om, hvad der rør sig i kursusafdelingen.
Nuværende kurser:
 Der er godt gang i praktikvejlederkurserne.
 Overbygningskurserne er fuldt booket – først ledige er til januar 2018.
 2 hold SOSU klar er startet i uge 20 (Vordingborgmodellen).
 Kurset ”Kvalitet og rehabilitering” Lolland kommune er afholdt og et mere er
planlagt til efteråret.
 Kurset ”Neuro-pædagogik” afholdes i uge 22.
 Kurset ”Kritisk syge” er afholdt.
 Øget efterspørgsel på sårbehandlingskurset – der kommer et mere til efteråret.
 Stigning i efterspørgslen på kurset ”Medvirken ved lægemiddelbrug”.
 Der er planlagt 4 kurser ”Samspil og relationer” for Guldborgsund kommune.
 Kurset ”Medicinadministration” er afholdt – et mere er planlagt til efteråret for
Vordingborg kommune.
Kursuskonsulenten har besøgt opholdssteder og bliver gjort opmærksom på, at hun kan
se alle tilbudsstederne, som er godkendt af kommunerne på tilbudsportalen.dk.
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I støbeskeen:
 Skal i gang med at se på førstehjælpskurser særligt rettet mod ældre.
 Fællessprog 3
Positivlisten:
Listen er lagt ud med start til september. Kursuskonsulenten vil gøre en indsats for at
løbe den i gang. Det er muligt, at plukke i kurserne selvom de ligger som en pakke.
AMU og familieplejen:
Det er svært at få familieplejerne ind på kurserne. Familieplejerne består af mange
faggrupper og der er udfordringer med bl.a. niveauet på kurserne, som enten er for højt
eller for lavt. Skolen har i år udbudt 4 kurser for familieplejerne.
Temadagene for familieplejerne kører fint, men vi vil gerne have disse dage ind i AMUregi.
Kursusplan 2018:
Der blev orienteret om planerne for 2018 og internt arbejdspapir blev delt rundt.
Sygehuset:
TR-repræsentant fra sygehuset vil gerne have besøg af kursuskonsulenten ca. sidst i juni
2017. Konsulenten kontakter TR.
4.

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

4.1 Opsamling på ”Hvordan kommer det pædagogiske ind i det
sundhedsfaglige og omvendt”.
Punktet har været drøftet på et tidligere møde og handlede bl.a. om hvilken status den
pædagogiske assistent havde eller ikke havde.
4.2 Status på grundforløb 2 PA.
Der er opbakning fra kommunerne til at eleverne optages på uddannelsesaftale med
start den 28.08.17.
Proceduren for optagelsen blev drøftet og man er opmærksom på, at der ikke er lang tid
til eleverne skal starte.
5.

Punkter til godkendelse.

5.1 Godkendelse af lokalt bilag til praktikerklæring SSA. Bilag vedlagt.
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Bilaget er revideret ifølge de aftaler, der er indgået på et tidligere møde med praktikken.
Sygehuset:
Kan ikke umiddelbart godkende bilaget, da der er mange uafklarede ting specielt med
hensyn til praktik 3, som vi bliver nødt til at forholde os til. Sygehuset bruger
kompetencekortene, så vi skal passe på med ikke at bruge tid på dobbelt dokumentation
- vejlederne skal bruge deres tid på at vejlede.
Kommunerne:
Bilaget virker for kommunerne, som allerede bruger det i forbindelse med praktik i den
primære sektor. Bilaget ligner meget det bilag, som hele tiden er brugt og beskriver
meget tidligt, hvor langt eleven er kommet.
Beslutning:
Kommunerne fortsætter med at bruge bilaget og skolen indkalder hurtigst muligt
partnerne fra regionen til en videre drøftelse af, hvad vi gør i forbindelse med praktik 3.
6.

Punkter til drøftelse.

6.1 Drøftelse af aktivitet og udviklingstendenser på arbejdsmarkedet.
EPOS udvalget skal hvert år i efteråret indsende en arbejdsmarkedspolitisk
redegørelse til ministeriet. EPOS skal i redegørelsen vurdere og begrunde
forventninger til aktivitetsudviklingen i AMU på grundlag af udviklingen på
arbejdsmarkedet inden for EPOS’ jobområder.
For at kvalificere udvalgets indmeldelse bruger EPOS de lokale
uddannelsesudvalgs indmeldinger om, hvordan I lokalt ser behovene for AMU
udvikle sig.
Bidragene fra de lokale udvalg giver værdifuld viden og indsigt i den praksis,
som AMU skal udfolde sig i, og bidrager til at sikre, at EPOS’ indmeldinger
bygger på et realistisk og grundigt grundlag.
EPOS vil derfor opfordre de lokale uddannelsesudvalg til at drøfte de emner,
der fremgår af den vedlagte spørgeramme.
På baggrund af drøftelserne indsender de lokale uddannelsesudvalg et svar til
EPOS, der angiver et estimeret aktivitetsniveau for 2017 og 2018 opgivet i
årselever.
Tilbagemeldingen skal helst indeholde en kort begrundelse for den forventede
aktivitetsudvikling samt jeres perspektiver på de udviklingstendenser, der
præger jobområderne.
Redegørelsen skal sendes til EPOS - senest den 1. juni 2017

Referat fra mødet i LUU tirsdag den 16.05.17, kl. 09.00 –
12.00 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk.
EPOS beder os hvert år om en tilbagemelding på vores forventede aktivitetsudvikling
samt perspektiver på udviklingstendenser for vores område.
Vi tænker, at svaret til EPOS i høj grad skal være kursusplanerne for 2018, som er
fremlagt på dette møde, men er der ydereligere områder, som vi mangler at belyse?
Kursuskonsulenten gør opmærksom på at vi i nærmeste fremtid, bliver nødt til at drøfte
uddannelsesniveauer på kurserne, da det presser sig mere og mere på. Niveauerne skal
svare til de krav, som der er ude i kommunerne.
Direktøren er enig i, at der er behov for drøftelse – vi finder løsninger og samarbejder
omkring det.
Formanden ønsker, at der skal være kurser omkring velfærdsteknologi i forhold til
psykiatri- og handicapområdet. Kursuskonsulenten er helt enig i, men har brug for, at
det bliver beskrevet.
Konklusion:
LUU er enig i at medtage kursuskonsulentens forslag til kurser for 2018.
Skolen laver udkast, som sendes til LUU med henblik på kommentarer.
7.

Punkter til orientering.

7.1 AMU udbudspolitik som er godkendt på bestyrelsesmødet den 20.04.17.
Udbudspolitikken har været behandlet på sidste bestyrelsesmøde og de havde
nedenstående tilføjelse til udbudspolitikken.
”Den private aktør forpligter sig til at sikre, at de ansatte som aktøren beskæftiger
med henblik på opgavens udførelse, overholder danske love og regler på området.
Den private aktør skal sikre, at ansatte som medvirker til at opfylde kontrakten, er
sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er
mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en
kollektiv overenskomst indgået inden for det pågældende faglige område.
Den private aktør skal i forbindelse med tilbudsafgivelse redegøre for, hvordan
arbejdsklausulen overholdes”.
Direktionen er ikke imod udlicitering, men har pt ingen planer om at udlicitere og der er
heller ikke nogle henvendelser på det.
FOA repræsentant oplyser, at der ligger et kæmpe stykke arbejde i forhold til at
udlicitere – og tiden kan måske bruges bedre.
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7.2 Opsamling på grundforløb 2 prøven.
Der er lavet udkast til fælles standarder vedr. GF 2 prøven mod social- og
sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent dog med
enkelte variationer.
Eleverne får mulighed for at vise noget praktisk og de får mulighed for at gå til eksamen
i grupper på op til 3 personer af gangen. Der gives individuel karakter.
Vedlagt referatet er den tekst som sættes ind i LUP-erne.
Ekstra punkter som kom op under dette punkt:
GF 1 og 2 i Vordingborg:
Begge hold bliver oprettet i Vordingborg med start til august. Aftaler med ZBC er næsten
på plads. Nogle af skolens underviser flyttes til Vordingborg – dette giver mulighed for at
tage noget kultur med fra SOSU.
Udspil fra Regeringen:
Regeringen er kommet med et udspil vedr. forberedende undervisning, som kommer til
at påvirke strukturen omkring os. Vil bl.a. nedlægge Produktionsskolerne og skabe nye
uddannelsesinstitutioner og lave strukturer, som skal være forankret i kommunerne.
Det bliver et stort indgreb i det geografiske landskab og kan få konsekvenser for nogle
af dem, vi arbejder sammen med.
VTU, ETU og MTU:
Vi har nu fået alle 3 rapporter, som viser fine resultater - vi ligger i toppen blandt
landets skoler.
Farmakologiprøven:
PASS har indkaldt Danske SOSU-skoler, for at drøfte muligheden for at lave en fælles
prøve i slutningen af skoleperiode 2. Vi syntes, det er for tidligt at skulle slutte et så
stort fag. PASS og Danske SOSU-skoler vil se på, hvordan man kan lave en mellemtest
på tværs af alle skoler i landet.
Der kom spørgsmål til, hvad formålet er med en mellemtest – får den nogle
konsekvenser? Man skal være sikre på, at det ikke bliver en stopklods.
Testen kan give et hint om, hvordan niveauet er i klassen.
Punkter til næste møde.




Punktet ”Nyt fra kursus” rykkes ned på dagsorden på næste møde.
Orientering om den nye uddannelse (forberedende undervisning). Hvad forventer
man af uddannelsen?
Udlevering af folder vedr. den nye SSA-uddannelsen (TR-repræsentant fra
sygehuset).
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8.

Eventuelt.

FOA’s sektor fagudvalg i regiongen har lavet en folder vedr. den nye SSA-uddannelse
som bl.a. omhandler hvilke kvalifikationer man har og får.
Anette Aagaard Jensen melder afbud til næste møde, som er den 05.09.17.

