Referat fra mødet i LUU tirsdag den 05.09.17, kl. 09.00 –
12.00 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk.

Tilstede: Ulla Dalby, Kjeld Saul, Anette Due Hartmann, Pia Lindquist Nielsen, Birthe
Kristensen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Bodil Jørgensen, Lise Rasmussen, Tine
Krogh, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne StillingMeilgaard
Afbud: Birthe Kristensen, Carsten Madsen, Anette Aagaard Jensen, Bodil Marker,
Ulla Mikkelsen, Jeppe Rosengård Poulsen, Hanne Didriksen, Lotte Frøik
Referent: Kirsten Lauritsen
0.

Velkommen til Tine Krogh, 3F Lolland – nyt medlem i LUU.

Tine Krogh blev budt velkommen til LUU.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.
2.

Godkendelse af dagsorden for mødet.

Der kom ønske om, at dagsordenen bliver mere uddybende og med tydeliggørelse af,
hvad det er LUU skal forholde sig til?
3. Punkter til drøftelse.
3.1 Drøftelse af formål og forberedelse af DM i SKILLS. Mail vedr. SKILSS er
tidligere sendt til LUU. Ved Hanne Stilling-Meilgaard
De regionale mesterskaber i SKILLS er flyttet til København og afholdes den 26.10.17 i
Bella Centret. Her deltager hold fra SOSU-skolerne på Bornholm, København, ZBC SOSU
Sjælland og SOSU Nykøbing F. og der udpeges en vinder fra henholdsvis Region
Sjælland og Region Hovedstaden.
SOSU Nykøbing Falster samarbejder med de 3 kommuner og UU om fællestransport til
Bella Centret, således at lokale unge kan opleve CPH SKILLS. Skolen sender ligeledes
elever med i busser. Det vil blive prioriteret højt at sende grundforløbselever med, da
det kan give god mening, da de snart står over for at skulle vælge en uddannelse.
Danmarksmesterskaber afholdes i januar 2018 i Herning.
I 2019 skal danmarksmesterskaberne afholdes i Næstved og vi er inviteret med i
planlægningen. Hanne Stilling-Meilgaard repræsenterer SOSU Nykøbing Falster.
PA-uddannelsen er desværre ikke repræsenteret ved SKILLS og med hensyn til SSHuddannelsen arbejdes der på at afprøve mesterskaber for SSH.
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Det blev foreslået, at kontakte TV2 Øst med hensyn til markedsføring af de regionale
mesterskaber samt i øvrigt være opmærksom på om det har en negativ indvirkning på
markedsføringen, nu da mesterskaber er flyttet til København.
Direktørens mail vedr. SKILLS vedlægges referatet.
3.2 Elevs klage over praktikforløb. Klagen er tidligere sendt til LUU.
Ved Hanne Stilling-Meilgaard.
LUU havde en generel drøftelse vedr. klager over praktikforløb. Der er enighed om, at
LUU ikke skal udtale sig i sådanne sager med mindre der er en problemstilling, som vi
kan lære af. Der har ikke tidligere været bragt klagesager op i udvalget.
Den pågældende elev har henvendt sig til FOA, som har henvist eleven til
klagevejledningen.
Vicedirektøren oplyser, at hverken LUU eller det faglige udvalg har bemyndigelse til at
kunne gøre noget i denne klage. Klagen skal sendes til ansættelsesstedet samt lederen
på praktikstedet, som også behandler klagen. Eleven har mulighed for at kontakte PASS,
som kan bringe partnerne sammen for at opnå enighed.
Det er rigtig ærgerligt, når en elev dumper til sidst i uddannelsen. Kan vi blive bedre til
at italesætte over for eleven, hvis der er problemer og hvad er det eleven skal blive
bedre til og får eleven sagt det, man gerne vil? Skolen gør alt hvad de kan, for at klæde
eleverne på til deres praktikker. Det er vigtigt med dialog mellem skole og praktiksted.
Samtidig er det vigtigt at vejlederne på praktikstedet skal være åben over for eleven,
som skal have en ny chance, når der er tale om en ompraktik.
LUU drøftede endvidere hvordan elevsager bliver håndteret hos arbejdsgiverne – er der
forskel fra kommune til kommune? Det blev foreslået, at sætte et punkt på dagsorden til
næste møde vedr. erfaringsudveksling om ”Hvordan håndteres de svære elevsager.
Hvornår træder arbejdsgiver til og hvornår er det et anliggende mellem elev og
praktiksted?
Konklusion:
Vicedirektøren kontakter PASS for at høre hvad de tænker med hensyn til LUU`s rolle i
forbindelse med lignende sager. Dette tiltag da det det var PASS, der henviste til at
sagen skulle bringes frem i LUU.
4. Punkter til orientering.
4.1 Status vedr. den nye forberedende ungdomsuddannelse. Punkt fra sidste
møde. Ved Jeppe Rosengård Poulsen.
Punktet udsættes til næste møde, da direktøren desværre var forhindret i at deltage i
dette møde.
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4.2 Lokal undervisningsplan for grundforløb 1 og 2 i Vordingborg.
Undervisningsplanerne ligger på skolens hjemmeside og kan ses her:
http://sosunyk.dk/for-elever/
ZBC’s procedure for fravær er tilføjet de lokale undervisningsplaner, så de nu også
stemmer overens med ZBC’s regler for fravær.
5.

Nyt fra kursus.

Lotte Frøik kunne desværre ikke deltage i dag, da hun afholder temadag for
familieplejerne.
I sidste uge havde vi præsentation af skolens kursus- og efteruddannelsesplaner i 2018.
De gik godt og der var ca. 50 fremmødte. Professionshøjskolen Absalon deltog også i
mødet, da vi samarbejder med dem om demenskurser.
Følgende materiale blev udleveret på LUU mødet:










Pædagogisk assistent suppleringskurser
Faglig opkvalificering på specialområdet
Faglig opkvalificering på dagtilbudsområdet
Faglig opkvalificering for social- og sundhedshjælpere
Faglig opkvalificering for social- og sundhedsassistenter.
Psykiatrisk suppleringskursus
Kurser og efteruddannelse i demens
Akademiuddannelsen i socialt arbejde.
Praktikvejlederkurser

I er velkommen til at kontakte Lotte Frøik for flere oplysninger.
6.

Punkter til næste møde.



7.

Status vedr. den nye forberedende ungdomsuddannelse. Ved Jeppe Rosengård
Poulsen.
Erfaringsudveksling om ”Hvordan håndteres de svære elevsager. Hvornår træder
arbejdsgiver til og hvornår er det et anliggende mellem elev og praktiksted.
Eventuelt.

Birgit Hansen og Christina Graungaard deltager med en stand på uddannelsesmessen for
8. og 9.klasserne den 03.10.17 i Vordingborg. SSH, SSA, PA og pædagoguddannelsen vil
blive præsenteret. SOSU skolen deltager også.
Der mangler parkeringspladser på SOSU. Er det muligt at indgå en aftale med CELF om
at benytte deres parkeringsplads, når vi deltager i møder på skolen?
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Hanne Stilling-Meilgaard undersøger det sammen med direktøren.
Beslutningen om hvem der bliver Videnscenter for erhvervsuddannelserne bliver afgjort i
slutningen af september 2017.
Regionen har lavet et GATU-kort – ud fra princippet ”gør en arbejdsdag til en
uddannelsesdag.
På den ene side af kortet står der noget om ”Forberedelse af dagen” og på den anden
side noget om ”Evaluering af dagen” Kortet skal bruges til at få struktur på elevens dag,
når vejlederen ikke er tilstede. Med kortet kan det øvrige personale få overblik over,
hvad eleven skal opnå i løbet af dagen.
Kortet kan desværre ikke udleveres til LUU, da det stadig er på projektplan, men det vil
komme senere.
Status på optag:
GF2 PA
hold august 17 = 34 elever
PA
hold august 17 = 30 elever
GF2 SSH turbo
hold august 17 = 11 elever
GF2 SSH
hold august 17 = 34 elever
GF2 SSH - Vordingborg
hold august 17 = 29 elever
SSH
hold august 17 = 29 elever
GF2 SSA (2 klasser)
hold september 17 = 54 elever
SSA
hold august 17 = 31 elever
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