Referat fra mødet i LUU tirsdag den 28.11.17, kl. 09.00 – 12.00,
på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
Tilstede: Ulla Dalby, Anette Due Hartmann, Pia Lindquist Nielsen, Birthe Kristensen,
Lise Rasmussen, Carsten Madsen, Tine Krogh, Anette Aagaard Jensen, Lena Havsteen,
Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Didriksen, Lotte Frøik, Hanne StillingMeilgaard, Jeppe Rosengård Poulsen
Afbud: Kjeld Saul, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Bodil Jørgensen, Jørgen Lücking
Houmøller, Ulla Mikkelsen
Referent: Kirsten Lauritsen
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.
2.

Godkendelse af dagsorden for mødet.

Godkendt.
3.

Nyt fra kursus.

Praktikvejlederkurser:
Der har været godt gang i praktikvejlederkurserne i år. Ud over basiskurserne er der
afholdt 7 ajourføringskurser og 4 overbygningskurser. Kurserne har fået gode
evalueringer og der har været mange deltagere fra kommunerne.
Der har været afholdt et praktikvejlederkursus for pædagogisk personale, som har været
en succes.
Regionen har bestilt 5 ajourføringskurser, som skal afvikles i samarbejde med SOSU
Sjælland.
I 2018 er der planlagt 3 praktikvejlederkurser.
Fællessprog 3:
I hele 2018 skal vi afholde kurset ”Fællessprog 3” for ca. 1000 medarbejdere fra
Guldborgsund kommune.
Opkvalificeringskurserne:
Tilmeldingerne på opkvalificeringskurserne er begyndt at tikke ind. Der er udbudt 2
forløb for SSA-erne og 1 for SSH-erne. Forløbet er på 20 uger - med en dag om ugen.
Derudover er der udbudt 2 opkvalificeringskurser for PA.
KUA:
Fleksibelt KUA-modul er i gang nu og det kører fint.
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Akademiuddannelse i socialt arbejde:
Ligger på tegnebrættet.
Flygtninge/indvandrer:
Kursuskonsulenten har været til møde med jobkonsulenter med henblik på at få
koordineret en indsats evt. som et IDV-forløb.
Fokusområder:
Kurser for det pædagogiske- og psykiatriområdet.
Demenskurser:
Guldborgsund kommune har fået penge til en indsats regionalt og lokalt inden for
demensområdet og i den forbindelse udbyder vi 8 demenskurser og 2 akademimoduler.
Planlægningen af kurserne går i gang i næste uge.
Sygehuset:
Annette Aagaard håber, at de kommer på banen med hensyn til kurser i 2018. Mange
går og venter på at komme på praktikvejlederkursus og flere afdelinger er udpeget til at
være demensafsnit.
Skolebænk på tværs:
Kursuskonsulenten samarbejder med Absalon vedr. kursusforløbet ”Skolebænk på
tværs”, hvor regionen har bestilt nogle pladser.
Sidste nyt:
Fremadrettet får arbejdsgiverne 100% i VEU-godtgørelse og det bliver muligt at
tilrettelægge AMU-kurser, hvor man plukker i målene fra forskellige AMU-kurser.
Kursuskalenderen for 2018 er udarbejdet.
4.

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

Skills:
Det er netop besluttet, at vi fortsætter samarbejdet med ZBC Velfærd og Region
Hovedstanden om et regionalt mesterskab til næste år. Det er billigere for skolen og
eleverne får en helt anden oplevelse af skills.
Ved det seneste mesterskab sendte SOSU-skolen 3 busser afsted med elever, som fik en
god oplevelse af skills.
Rekruttering af elever:
Direktøren har været til møde med formandsskabet for PASS og det der fylder mest, er
rekruttering af elever, som er et problem på landsplan.
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Vi har godt 100 ansøgere til 25 pladser på GF2 PA, færre ansøgere til SSA og så er det
svært på SSH.
Ingen elever fra GF1 har søgt GF2 SSH og få har søgt GF2 SSA. Vi forstiller os, at det
kommer til at kunne mærkes i praksis. Vi har en udfordring – kan vi gøre noget i
fællesskab?
SSH uddannelsen bliver italesat dårligt ude på arbejdspladserne.
3 måneders reglen:
Før reformen sluttede alle hold på samme tidspunkt, hvor de nu slutter på forskellige
punkter. 3 måneders reglen siger at praktikken skal være afsluttet senest 3 måneder
efter den afsluttende skoleperiode eller senest 6 måneder efter, hvis der er særlige ting,
som gør sig gældende. Dette vil vi naturligvis efterleve.
Sygehuset:
Har lige nu den lange periode på ca. 1 år uden SSA-elever.
Der er 29 praktikvejledere, som skal have praktikvejlederkurset.
Der er meget mere samarbejde mellem kommunerne og sygehuset end tidligere.
Den 1. februar 2018, kl. 16.00 – 18.00 er der uddannelsesmesse på sygehuset, hvor 13
sundhedsuddannelser vil være repræsenteret.
Psykiatrien:
Har elever i praktik lige nu og det er spændende. Det er svært at sige, om der er nogle
ændringer.
Der køres en indsats for at optimere vejledningen af eleverne og i den forbindelse er der
udarbejdet et GATU-kort, som er en guide til dagens vejledere. Formålet er at alle får
den vejledning de skal have, selv om deres praktikvejleder ikke er tilstede.
GATU kort er vedlagt referatet.
FOA:
Nogle elever bliver overrasket over, at de skal aflevere en udvidet straffeattest inden de
f.eks. kan komme i praktik i psykiatrien.
Hvis de læser praktikstedsbeskrivelsen, vil det fremgå at der kræves en udvidet
straffeattest.
Skolen tjekker op med uddannelseskonsulenten, om det nævnes for eleverne.
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5.

Punkter til drøftelse.



Erfaringsudveksling ”Hvordan håndteres de svære elevsager”. Hvornår
træder arbejdsgiver til og hvornår er det et anliggende mellem elev og
praktiksted herunder

Drøftelse af SEVU’s holdning til LUU’s rolle i forhold til elev der klagede over
praktikken.
På LUU mødet den 5. september 2017 drøftedes punktet ”Elevs klage over
praktik”.
Der havde været rettet en henvendelse til SEVU, der havde bedt om at skolens
LUU forholdt sig til punktet.
LUU på SOSU Nykøbing Falster fandt det besynderligt, at man skulle drøfte en
konkret klage og Hanne Stilling-Meilgaard lovede derfor at tage kontakt til
SEVU for at høre lidt nærmere om deres intention.
Hanne har haft kontakt med Karen Therkildsen fra SEVU. Hun fortæller, at den
rolle de havde tiltænkt LUU i denne sammenhæng var en form for fremskudt
mægling. Altså en situation hvor de tænkte, at LUU skulle tage initiativ til at
indkalde parterne til en drøftelse og eventuel mægling. I dette tilfælde skulle
LUU indkalde eleven samt Vordingborg Kommune. Ved Hanne StillingMeilgaard.
LUU tager dette til efterretning.


Opholdsstedet Sølund har ansøgt om og fået godkendelse som praktiksted.
Ved Hanne Stilling-Meilgaard.

Opholdsstedet Sølund er godkendt efter den nye procedure og LUU kan ifølge
godkendelsen fra PASS vælge at føre tilsyn med stedet. Skolen har ingen tilsynsret.
Man er enig i, at hvis vi hører om ting som ikke fungerer – så har LUU en fælles
forpligtelse til at reagere.
Oplysninger om praktikstedet kan ses på tilsynsportalen.
6.

Punkter til orientering.



Status vedr. den nye forberedende ungdomsuddannelse. Punkt fra sidste
møde. Ved Jeppe Rosengård Poulsen.

Referat fra mødet i LUU tirsdag den 28.11.17, kl. 09.00 – 12.00,
på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
Direktøren gav en status om den nye forberedende ungdomsuddannelse (FGU).
Det er en helt ny institutionstype, der laves. Den uddannelsespolitiske målsætning er
”En indgang for alle”. Produktionsskolerne nedlægges og kommunerne skal finansiere
65% - resten er taxameter. Det bliver spændende at se hvordan Regionen og
kommunerne bliver enige om placeringen.
Se mere her:
https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud
7.

Punkter til næste møde.



8.

Opfølgning på den forberedende ungdomsuddannelse (FGU).
Drøftelse af genbesættelser og ny udpegning af medlemmer til LUU for de næste 4
år.
Eventuelt.

Mødedatoer for 2018:
06.02.18
08.05.18
04.09.18
27.11.18
Alle møder er fra kl. 09.00 – 12.00.
Datoerne blev taget til efterretning.
Censorer til farmakologi:
Skolen har mange prøver i farmakologi og kunne godt bruge nogle flere censorer. Det
kunne være spændende at få nogle folk fra praksis – det vil være en stor hjælp i forhold
til det, vi har i dag. LUU stiller sig positivt over for dette. Punktet vil efterfølgende blive
drøftet på næstkommende skole- praktikforum.

