Referat fra LUU møde tirsdag den 18.08.2020, kl. 09.00 – 12.00 i
lokale 232 på SOSU Nykøbing Falster
Tilstede: Anette Due Hartmann, Ditte Fisker, Jane Køhler Hansen, Ditte Bornebusch,
Christina Graungaard, Bodil Jørgensen, Lise Rasmussen, Henrik Hansen, Annette
Mølgaard, Lena Havsteen, Ulla Mikkelsen, Lene Munk-Pedersen, Tina Møller Matzen,
Marianne Jakobsen, Helle Kjøller, Hanne Stilling-Meilgaard, Anne Yde Hansen, Joan
Høgstædt Larsen og Steen Frederiksen
Afbud: Charlotte Reimert Munch, Birthe Kristensen, Mette Johansen, Jannie Hallø,
Jørgen Lücking Houmøller, Tina Hansen
Referent: Kirsten Lauritsen
0.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.
2. Punkter til orientering.
2.1 Opfølgning på GF2 udbud i Nakskov (Punkt fra sidste møde)
Skolen arbejder fortsat på, at kunne udbyde GF2 SU i Nakskov efter sommeren 2021.
Planen er at starte med et for-forløb til efteråret 2020 på Nakskov Uddannelsescenter.
Skills:
Danske SOSU skoler har indstillet til det faglige udvalg, at de regionale mesterskaber og
DM i Skills aflyses på grund af corona-situationen. Vi afventer en udmelding senest
torsdag i uge 34. SOSU Nykøbing Falster har dog besluttet at gennemføre
skolemesterskaberne i uge 35, da det har stor betydning for de involverede elever med
en personlig anerkendelse samt at de får et diplom på, at de har været en del af Skills.
3. Punkter til godkendelse
3.1 Godkendelse af ændringer til lokal undervisningsplan (LUP). V/Joan H.
Larsen
Der foretages i perioden fra august en række mindre justeringer af LUP’erne på
baggrund af følgende:




Almindeligt gennemsyn og ensretning af LUP’erne for de forskellige
uddannelser (gælder alle igangværende LUP’er)
Opdatering på grund af mindre ændringer i bekendtgørelser (gælder nye
LUP’er fra 1.august 2020)
Implementering af et nyt dynamisk Fælles pædagogisk didaktisk
grundlag(FPDG) henover efteråret (gælder alle igangværende LUP’er).
Bilaget er vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag, som vi er startet
op med igennem input fra to pædagogiske dage i 2020. Processen i
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efteråret 2020 er at en arbejdsgruppe af skolens medarbejdere
kvalificerer grundlaget og arbejdsprocessen i uddannelsesgrupperne. Det
er et ønske at FPDG bliver et dynamisk grundlag, som kan være i
bevægelse og ændres jævnligt i takt med den udvikling vi bevæger
undervisningen i.
FPDG skal erstatte den første del af vores LUP, som i dag beskriver den
pædagogiske og didaktiske tilgang på SOSU Nykøbing Falster.
I løbet af august vil vi arbejde med ændringerne i de respektive
uddannelsesgrupper, så der herved opnås ejerskab af dem, og håber at vi
allerede nu kan bede om godkendelse af ovenstående, således at de kan
komme i brug.
Ændringerne til lokal undervisningsplan blev godkendt.
4.

Opfølgning på hvordan skolen og praktikken har håndteret conorakrisen og
hvilke erfaringer man har gjort sig. (Punkt fra sidste møde)

Overvej venligst inden møde:

Hvilke elementer i elevernes uddannelse og vores samarbejde har virket
godt under corona-krisen, og i hvilken grad ønsker vi at videreføre dem?

Hvilke elementer i elevernes uddannelse og vores samarbejde skal vi være
særligt opmærksomme på, hvis vi oplever en Anden Bølge af coronaepidemien som genindfører de tidligere restriktioner?
Psykiatrien:

Det er gået godt med elevernes hjemme-praktikopgaver under nedlukningen. Nogle
elever har gjort mere end forventet og de som ikke var så stærke, har fået meget
ud af det.

Nye elever som skulle introduceres under nedlukningen, fik tilsendt opgaver,
undersøgelser, film mv. og oplevelsen er, at de har fået mere ud af det.

Hvis elever skal testes for corona og ikke har behov for sygemelding, får de ikke
fravær mens de venter på svar – de får udleveret opgaver, som de kan arbejde
med derhjemme.

Kommer der en ”anden bølge” er vi klar med opgaver.
Nykøbing F. sygehus:

Eleverne har fået hjemmeopgaver og tilbagemeldinger fra både elever og
praktikvejleder har været gode. Enkelte elever har fået deres uddannelse
forlænget.
FOA Guldborgsund:

Der har været nogle udfordringer og eleverne har været presset. Vi kunne godt
have givet dem et løft, hvis de havde været længere i praktikken.
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Vordingborg og Lolland kommuner:

Info-flowet fra samarbejdspartnerne har fungeret godt og informationerne er
kommet hurtigt.

Da der i foråret var ansættelsessamtaler med elever, der gik på GF2, var
oplevelsen, at de var opgivende og ikke tunet ind på uddannelse. Det kunne have
været godt, hvis der havde været fysisk gruppefremmøde ca. 1 x om ugen under
nedlukningen.

En mindre gruppe elever har ikke været aktive i hjemsendelsesperioden og der blev
afholdt mange samtaler.

FVU har været aflyst på grundforløb og eleverne har virket trætte og maste.

Nogle elever har været udfordret på IT og havde derfor svært ved at aflevere
opgaver. Skolen oplyser, at de under nedlukningen har lånt PC’er ud til dem, de
havde kendskab til.

Der er mange grundforløbselever, der har brug for at mødes – tænke kreativ
opdeling af klasserne sideløbende med hjemmeundervisning.

Bodil vil gerne have en melding, hvis skolen sender elever til coronatest.
Guldborgsund kommune:

Der er lidt flere elever, der er dumpet i praktik end forventet og elever er helt
stoppet med deres uddannelse.

Dialog med grundforløbseleverne – hvad vil det sige at være startet op på
uddannelse, læse lektier og gå i skole. Hvordan kan vi arbejde sammen, om
hvordan det går med elevernes hjemmearbejde.
Lolland kommune – PA området:

Dem der har det svært, har haft det ekstra svært under hjemsendelsen.
FOA Lolland:

Få henvendelser – tolkes positivt.
SOSU Nykøbing Falser:
 Der er lavet en del undersøgelser på, hvordan eleverne har modtaget
fjernundervisningen under corona-nedlukningen. CELF har bl.a. lavet en
undersøgelse, som viser at 1/3 af eleverne foretrækker at arbejde aften/nat.
 Vi er i gang med at lave beskrivelser/retningslinjer for hvordan, vi kan lave
fjernundervisning. Hvis en elev får tilbudt fjernundervisning, vil det være ifølge
aftale med arbejdsgiver.
 Afsluttende eksamen på et SSA hold blev afviklet via zoom og det forløb godt –
alle elever kom godt igennem.
 Eksamen i farmakologi gik rigtig godt.
 Skolen har oplevet en bred palet i hvordan eleverne har klaret sig – de kunne
noget helt særligt, når de fik lov til at arbejde individuelt og ved virtuelt eksamen
havde de oplevelsen af, at de sad i samme rum.
Tak for gode input, som vi tager med os, hvis der skulle komme en anden bølge.
5.

Drøftelse vedr. årlig spørgeramme for indmelding af AMU-aktivitet,
tendenser og behov. Bilag vedlagt. V/Hanne Stilling-Meilgaard
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I lighed med de foregående år er LUU blevet bedt om at indmelde aktivitet,
tendens og behov i forhold til AMU området. (mail sendt ud til LUU den
04.08.20)
Da vi nåede tidsfristen for besvarelsen af spørgerammen fra LUU, var der ikke
kommet noget tilbagemeldinger fra LUU medlemmerne. Skolen har
efterfølgende været i kontakt med FEVU og vi har nu fået mulighed for at drøfte
det på mødet og efterfølgende sende besvarelsen.
Spørgsmålene i spørgeskemaet blev gennemgået. Skolen udfylder skemaet med de
tilbagemeldinger, der er kommet på mødet. Svarene sendes ud som bilag til næste LUU
møde.
6.

Nyt fra kursus. V/Hanne Stilling-Meilgaard

Der har været afholdt prøver på AMU-kurserne inden nedlukningen og vores erfaring er
at nogle prøveformer fylder for meget – men gode tilbagemeldinger fra kursisterne og
alle har bestået deres prøver.
Skolen er i gang med at lave nye aftaler på de kurser, som blev aflyst på grund af
corona.
Nye kurser:

Opkvalificering for SSA – pt 10 kursister på holdet og det vælger vi at køre med.

Akademihold for Guldborgsund kommune - første modul blev lukket på grund af
corona, men skal nu tilbage igen.

Sygehuset har mange forespørgsler på akademiuddannelsen, men det er svært at
frigøre medarbejderne, når den endelige plan for kurset foreligger.
7.

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

Punktet udgår - fremadrettet bliver punktet lagt ind under punkt 2 (punkter til
orientering)
Vordingborg starter de første elever op på voksenlærlinge forløb den 20/8. Det har
været en anden måde at rekruttere på med hensyn til processer og annoncering.
8.

Opfølgning på henvendelse til PASS med hensyn til uddelegering af
kompetencer i forhold til afkortning. (punktet blev udsat på sidste møde)

Som aftalt på sidste møde har skolen undersøgt hos Danske SOSU skoler, hvem
der har kompetencer til at beslutte afkortninger af elevforløb. Essensen i
tilbagemeldingen er følgende:
Afkortninger kan finde sted i henhold til a) lov om erhvervsuddannelser (fx i
tilfælde hvor en elev er over 25 år), b) hovedbekendtgørelsen for
erhvervsuddannelser (fx i tilfælde hvor en SSA-elev allerede har bestået fag,
som indgår i uddannelsen) og c) uddannelsernes bekendtgørelser (fx hvis en
SSA-elev allerede er uddannet som SSH). Præmisserne for disse afkortninger er
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beskrevet i den relevante lov og afkortningen indgår typisk i elevens
uddannelsesaftale ved start af uddannelsen.
Derudover kan afkortninger af praktikperioden finde sted i henhold til hovedbekendtgørelsen, hvis en elev og en arbejdsgiver er enige herom og hvis det
kan dokumenteres tilstrækkeligt, at eleven har opnået alle nødvendige
læringsmål. I disse tilfælde skal elev og arbejdsgiver rette henvendelse til
skolen herom og fremsende en ny uddannelsesaftale. Det er skolens opgave at
sikre at den nye uddannelsesaftale er korrekt og at der en tilstrækkelig
dokumentation for den ønskede afkortning. Hvis skolen ikke finder, at der er
tilstrækkelig dokumentation for den ønskede afkortning, forelægges
sagen for LUU.
SOSU Nykøbing Falster vil derfor foreslå, at ønsker om afkortninger af
uddannelsesforløb i slutningen af et uddannelsesforløb fremover behandles på
følgende vis:





Elev og arbejdsgiver fremsender det eksisterende skema om ønske om
forkortelse, dokumentation for opnåelse af læringsmål samt en revideret
uddannelsesplan
Skolen sikrer om der er tilstrækkelig dokumentation herfor
Hvis skolen ikke finder at dette er tilfældet sendes sagen til behandling i
LUU’s underudvalg vedrørende afkortninger
LUU modtager orientering om underudvalgets afgørelse.

Skolens forslag til procedure blev godkendt.
9.

Status på godkendte afkortninger. (Fast punkt)

Der har været en enkelt elev, som har fået godkendt afkortning af sin uddannelse.
Skolen har efterfølgende været i dialog med arbejdsgiver og der er lavet en aftale.
Fremadrettet skal punktet hedde ”Orientering om godkendte afkortninger”
10. Gensidig orientering og evt. drøftelse af rekruttering og fastholdelse –
hvad kan vi berige hinanden med? (Fast punkt)
Status på optagelsestal for grundforløb og hovedforløb.
Vi mangler elever til grundforløb 2 SSH/SSA, men ligger nogenlunde som forventet på
hovedforløbene.
Pt kører vi kampagnen ”Hvad skal du lave efter sommerferie” og der har været en del,
som har søgt ind i sidste øjeblik. Det bliver spændende at se, hvordan optaget bliver i
den sidste del af året.
Bodil Jørgensen har haft besøg af FOA og er inviteret med til møde med Jobcentret i
forhold til rekruttering. Forventer at næste optag til grundforløb stiger.
Oplever at elever på SSA merithold springer fra på grund af økonomiske årsager.
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11. Nyhedsbrev.
Der er kommet 2 nyhedsbreve siden sidste møde.



3/6 – evaluering af de nye sundhedsuddannelser
18/6 – nye uddannelsesordninger er udstedt (SSH/SSA/PA)

12. Punkter til næste møde.

Punktet ”Status på godkendte afkortninger” skal fremadrettet hedde ”Orientering
om godkendte afkortninger”

Punktet ”Hvad rører der sig i forhold til uddannelserne på skolen og i praksis” udgår
– bliver fremadrettet lagt ind under punkt 2 (punkter til orientering).

Skolen undersøger efterslæb af talentspor på gamle hold.
13.

Eventuelt.

FOA’s a-kasse har et ønske om, at der ikke afslutter hold i den sidste uge i december.
Skolen oplyser, at vi ikke bare må forlænge uddannelserne og at det er et stort
puslespil, der skal gå op i en højre enhed.
Vordingborg oplever stadig, at de bliver bedt om at lave tillæg på talentelever. Er det
noget, som skolen orientere eleverne om, at det er på vej ud?
Skolen oplyser, at det stadig kan forekomme på de gamle hold og at nye elever ikke har
den mulighed. Skolen undersøger efterslæb af talentspor til næste gang.

