Referat fra møde i LUU tirsdag den 26.02.19, kl. 09.00 – 12.00,
lokale 209 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, Nyk. F.
Tilstede: Anette Due Hartmann, Charlotte Reimert Munch, Birthe Kristensen, Pia
Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Bodil Jørgensen, Lise Rasmussen, Carsten
Madsen, Jannie Hallø, Ulla Mikkelsen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Tina
Møller Matzen, Marianne Jacobsen, Hanne Stilling-Meilgaard, Jeppe Rosengård Poulsen
Afbud: Ulla Dalby, Mette Johansen, Anette Aagaard Jensen, Lena Havsteen, Tina
Hansen, Jeanette Johansen, Helle Kjøller
Referent: Kirsten Lauritsen
0.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.
1.

Godkendelse af dagsorden for mødet.

Godkendt.
2.
2.1

Til beslutning.
Formanden for udvalget går på efterløn pr. 31.03.19. V/Anne Bjerregaard
Skal udvalget konstituerer sig igen ved det næste ordinære møde?

Det besluttes, at udvalget vælger ny formand på næste møde.
3.

Godkendelse af lokal undervisningsplan for pædagogisk
assistentuddannelse, gældende fra hold februar 2019. V/Anne Yde Hansen

Der er lavet udkast til en ny LUP, da der er kommet ny uddannelsesordning og
bekendtgørelse for PA-uddannelsen.
Et lille udvalg bestående af Marianne Jacobsen og Anne Yde Hansen har i tæt
samarbejde med Jane Nordahl og Bill Lehmann fra Guldborgsund Kommune lavet et
udkast.
Der er kommet 2 nye valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
 Trivsel, læring, udvikling og Dannelse hos småbørn som erstatter faget Læring og
udvikling hos små børn.
 Børn i udsatte positioner i dagtilbud.
Alle PA elever skal nu til prøve i alle grundfag, hvis de ikke er godskrevet og hvis de
vælger engelsk som valgfag, skal de også op til prøve i det. Tidligere var det ved
lodtrækning i de 3 fag.
Derudover er der lavet nogle små ændringer i praktikmålene og sproget er ændret til
”du sprog” da vi gerne vil henvende os til eleverne, når de læser den.
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Beslutning:
Den lokale undervisningsplan blev godkendt.
4.

Punkter til orientering.

4.1 EUD-aftalen.
Direktøren orienterede om 3 vigtige ting fra aftalen, som træder i kraft fra 2020.


GF+ som er et forløb for dem, der ikke kan komme ind på GF1, fordi de har været
ude af grundskolen i mere end to år. GF+ vil også kunne bruges forud for GF2 i
det omfang at dette skønnes nødvendigt. Finansministeriet har sat loft på, hvor
mange der må optages på landsplan.



Muligheden for at udbyde enkeltfag på dansk, matematik og dansk som
andetsprog.



Samarbejde med kommunerne omkring 10. klasse. Skolen får mulighed for at
udbyde valgfag til 10. klasserne, så eleverne kan få et bedre kendskab til SOSU.

Der er kommet en ny dimensioneringsaftale. Vi regner med at den nye aftale giver os
mulighed for et ekstra hold på SSH- og SSA-uddannelsen fra 2020 og frem. Regionen skal
ikke ansætte SSA elever fra 2020. Det vil dermed være kommunerne der skal ansætte
samtlige SSA elever. Vi afventer en fordelingsnøgle, der viser hvor mange elever den
enkelte kommune skal ansætte.
Vi afventer en ny dimensioneringsaftale for PA uddannelsen.
4.2 KL’s handlingsplan for øget rekruttering. V/Bodil Jørgensen
Dimensioneringsaftalen for 2020 er kommet og skolen er i gang med se på den.
Skolen har mange ansøgere til GF2. Sidste gang måtte vi lukke for tilmeldinger, da vi ikke
havde lokaler til det. Der er behov for at snakke rekruttering i forhold til fastholdelse.
Kommunerne er i gang med at kigge på nogle rekrutteringstiltag.
Vordingborg kommune har ofte genopslag, da det er svært at få fyldt pladserne op med
kvalificerede ansøgere til ordinære hold.
Udvalget havde en god drøftelse omkring GF2 elever, som af forskellige årsager ikke får en
plads på hovedforløbet. Skolen oplyser at som udgangspunkt, er alle som gennemfører GF2
kvalificeret til et hovedforløb.
Kunne man evt. lave et projekt/et specielt understøttende forløb, der kan være med til at
styrke elevernes personlige kompetencer.
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Vordingborg Kommune gør opmærksom på at vi skal huske på, at hovedparten af eleverne
fungerer godt og brænder for deres uddannelse. Eleverne er dygtige og motiveret og de
stiller krav til praktikken.
Skal vi til at tænke uddannelse på en helt anden måde, hvis vi skal fastholde de dygtige
elever og hvordan kan vi optimere deres læringsvilkår meget bedre i praksis?
Kan mentorer følge med ud i praktikken i en overgangsfase. Det første møde med
praktikken er meget vigtigt – det kunne italesættes som noget brugbart med mentor i
praktikken.
Skolen oplyser at mentorordningen fungerer godt, men elevens mentor opdager
nødvendigvis ikke, hvis eleven ikke møder op i praktikken. Det gør de kun, hvis eleven gør
opmærksom på det. Når eleven har en mentor på GF 2 fortsætter det også på
hovedforløbet, hvis behovet er der.
4.3 Elevtilfredshedsundersøgelse 2018 (ETU) og
virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2018 (VTU)
Rapporterne er kommet og de er meget flotte. Rapporterne vedlægges referatet.
5.1 Drøftelse af EUV-pakker. Bilag vedlagt. V/Bodil Jørgensen
Med afsæt i skrivelse dateret 06.12.18 fra Uddannelsesstyrelsen, beskrives rammerne
for EUV-pakker for SSH-EUV1 og elever med SSH-bevis uden dansk og naturfag, skal
mulighederne for EUV-pakker drøftes i udvalget.
GRUNDFAGS-niveauerne på SSA
Niveau*
Svarende til
Niveau på
Niveau på SSA-Hovedforløb
GF2
A
GYM
B
GYM
C
GYM
Dansk (tilbud)
Dansk og Naturfag (krav)
D
EUD
Dansk (krav)
Engelsk (krav)
E
10. – klasse / EUD Naturfag (krav) F
10. - klasse
G
9. - klasse
*Undervisnings-varigheden for at løfte 1 niveau = 2 uger
SSH-uddannelser uden dokumentation for dansk-D og naturfag-E (fx elever med SSH fra
før januar 2002 og 9. klasses-baggrund), kan tilbydes:

Starte direkte på SSA hovedforløbet - ansøger skal dog informeres om, at hvis Dansk
eller/og Naturfag ikke var et fag på SSH-uddannelsen, så går niveauet direkte til Cniveau på SSA (2 ugers dansk C og 4 ugers naturfag C)

Nymesterlære-forløb

EUV-pakker (supplerende undervisning) forud for hovedforløbet til SSA
o
Max 6 uger – fordelt på hhv. op til 3 uger dansk og op til 3 uger naturfag
o
Ikke grundfagseksamen – afgiver en standpunktskarakter
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o

AUB-refusion for arbejdsgiveren

Har vi nogle elever, som kunne være aktuelle til et SSA merit hold og skal der gøres
nogle tanker omkring supplerende undervisning. Det kan være svært, at få et overblik
over hvor mange der kan være tale om. Skal kommunerne lave et fælles opslag.
Der efterlyses et flow, hvor folk kan blive opkvalificeret.
Skolen kan umiddelbart godt udbyde et for-forløb. Det bedste vi kan gøre lige nu, er at
lave en plan for, hvordan det kan placeres bedst.
Konklusion:
Skolen kommer med et bud på, hvordan det kunne se ud og tolkningen af rammerne
skal afklares.
5.2 Drøftelse af tvangsmerit-problematik på SSA- og PA-uddannelsen.
V/Bodil Jørgensen
Ifølge ”BEK nr. 755 af 08/06/2018, Bilag 1, afsnit 3” foreskriver bekendtgørelsen fx 2
mdr’s praktikmerit på SSA-uddannelsen, hvis man er faglært PA (uddannet fra 2002 og
fremefter).
Det tilsvarende forhold gør sig gældende i ”BEK nr 1196 af 28/09/2018, Bilag 1, afsnit
3”, hvori det fremgår at fx faglærte SSA’er (uddannet fra 2004 og fremefter) og
faglærte SSH’er (Uddannet fra 2004 og fremefter) har henholdsvis 6 og 2 mdr’s
praktikmerit på PA-uddannelsen.
SSA-uddannelsen (BEK nr 755 af 08/06/2018, Bilag 1, afsnit 3):
UddanTitel
nelse

Eud
Eud
Eud

Social- og sundhedshjælper uddannet
efter bekendtgørelse nr. 1073 af 17.
december 2001 eller tidligere
Social- og sundhedsuddannelsen, trin
1
Social- og sundhedshjælper
Pædagogisk assistent

Udd.
kode

2003
2004
2007
2002

Afkortning for
eud og euv
(skoleuger)

Afkortning
for eud og
euv
(praktik
måneder)

5 uger

5 måneder

5 uger

5 måneder

5 uger
-

5 måneder
2 måneder

PA-uddannelsen (BEK nr 1196 af 28/09/2018, Bilag 1, afsnit 3):
UddanTitel
nelse

Udd.
kode

Afkortning for
euv
(skoleuger)

Eud

2004

-

Afkortning
for euv
(praktik
måneder)
2

2004

8

6

Eud

Social- og sundhedsuddannelsen:
Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsuddannelsen:
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Social- og sundhedsassistent
Forslag:
Det Lokale Uddannelsesudvalg på SOSU Nykøbing Falster kontakter Fagligt Udvalg
(PASS) og beder dem om at revurdere / tilpasse ”tvangsmeritten” i de to
bekendtgørelser, således at det er muligt for SOSU-skolerne at efterleve bekendtgørelsen.
Lolland har her tænkt på PA’erne, som kan rekrutters til SSA og hvis SSA og SSH ønsker
en PA-uddannelse – har de så også mulighed for en tvangsmerit? Hvad gør vi?
Konklusion:
Direktøren kontakter Danske SOSU skoler vedr. tolkningen af meritproblematikken. Der
kommer en opfølgning på næste møde.
5.3 Drøftelse af forslag til ny rammeplan for SSA. V/Hanne Stilling-Meilgaard.
Med udgangspunkt i et ønske fra praktikken om at ændre forløbet af den somatiske
praktik, samt længden af den psykiatriske praktik er der lavet et forslag til en ændring,
af rammeplanen på SSA området i Region Sjælland (se bilag).
Det har fra praktikkens side været et ønske, at ændringerne skulle gælde for alle hold –
nye som igangværende. Dette har hverken SOSU Nykøbing Falster eller ZBC set sig i
stand til, da det vil betyde omfattende ændringer administrativt og skemamæssigt.
Rammeplanerne vil dermed kunne træde i kraft fra de hold der påbegyndes sommeren
2019, og vi vil samtidig gå ind og se på hvilke af de eksisterende hold der vil kunne
ændres.
Da vi allerede på nuværende tidspunkt har den kommende dimensionering på plads, vil
arbejdet med en ny rammeplan for 2020 og fremefter påbegyndes snarest.
På SSA-uddannelsen er der en overordnet rammeplan, som er nødvendig da regionen
dækker 2 skoler.
Den nuværende plan har givet nogle overlap i psykiatrien, og man har derfor set på, om
der kunne flyttes nogle uger til en anden praktik. Derudover er psykiatri-praktikperioden
flyttet fra at skulle starte i uge 27 til uge 32, da der her er flere ressourcer til at tage i
mod eleverne.
Konklusion:
Rammeplanen er godkendt og træder i kraft fra holdene, som starter efter sommeren
2019 og får ikke betydning for de igangværende hold.
5.

Nyt fra kursus. Ved Hanne Stilling-Meilgaard.

Sabrina Pansa er ansat som kursuskonsulent pr. 01.03.19.
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Forløbet ”Guldmodellen” starter op i uge 18, 2019 og er et forløb er for ledige i
Guldborgsund kommune.
Kurset ”Borgerkonference” for Guldborgsund kommune er i fuld gang.
Derudover ses der på AMU forløb for IGU elever i alle 3 kommuner.
6.

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

Skolen:
SOSU Nykøbing Falster er udtrukket til at være røgfri i skoletiden fra den 01.08.19 –
gælder dog ikke vores elever i Vordingborg. Der spørges til om der bliver lavet nogle
flyers, som kan deles ud til eleverne?
Der er vedtaget nogle finansmidler og der arbejdes på hvordan de skal udmøntes. Man
er dog enige i, at der skal gøres noget i fællesskab i forhold til rekruttering. Der kommer
en kampagne omkring rekruttering. Derudover er der sat midler af til støtteforanstaltninger til frafaldstruede elever.
Praktikken:
Gitte Køhn er ansat som uddannelseskoordinator i Vordingborg kommune pr. 01.03.19.
Psykiatrien har opgraderet uddannelsesområdet og ansat 6 uddannelsesansvarlige
sygeplejersker. Det giver en tættere kontakt i de svære forløb og eleverne oplever stor
støtte.
7.

Punkter til næste møde.
 Valg af ny formand.
 Tvangsmeritter.

8.

Eventuelt.

Jeppe Poulsen har fået nyt job som direktør ved SOSU H og fratræder derfor sin stilling
som direktør ved SOSU Nykøbing Falster den 14.03.19. Der holdes afskedsreception
den 27.03.19, kl. 14.00 – 16.00.
Anne Bjerregård takker udvalget for et godt samarbejde.

