Referat fra møde i LUU tirsdag den 27.08.19, kl. 09.00 – 12.00,
lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, Nyk. F.
Tilstede: Charlotte Reimert Munch, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Bodil
Jørgensen, Lise Rasmussen, Anette Aagaard Jensen, Ulla Mikkelsen, Jørgen Lücking
Houmøller, Lene Munk-Pedersen, Tina Møller Matzen, Helle Kjøller, Hanne StillingMeilgaard og Steen Frederiksen
Afbud: Anette Due Hartmann, Ulla Dalby, Birthe Kristensen, Mette Johansen, Carsten
Madsen, Jannie Hallø, Lena Havsteen, Tina Hansen, Marianne Jakobsen og Sabrina Pansa
Referent: Kirsten Lauritsen
0.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.
1.

Godkendelse af dagsorden for mødet.

Godkendt.
2.

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

Skolen:
Vi er startet med ”Projekt styrket praktik” som vi har sammen med andre Erhvervsskoler
og ZBC. Alle elever på hovedforløbene skal have besøg af skolens
uddannelseskonsulenter inden for prøvetiden og fokus vil være på de udfordringer, der
kan opstå for eleven i prøvetiden.
På PA området er det aftalt, at besøget rykkes til eleverne er ude i specialområdet, da
det ofte er her, eleverne har nogle udfordringer.
Derudover er vi startet på ”Projekt brobygning”, som er faciliteret af Danske SOSU
skoler. Projektet har fokus på i højere grad at vise elever, undervisere og vejledere i
folkeskolen hvad man kan med en SOSU uddannelse på CV´et.
Lolland kommune:
Eleverne har udfordringer på specialområdet og man undrer sig over, at dagområdet
og/eller skolen ikke har set problemerne tidligere i elevens forløb. Kommunen ser et
mønster i det. Skolen samler op.
Vordingborg kommune:
Dejligt at eleverne får besøg fra skolen inden for de 3 første måneder. Udfordringen er
dog, at praktikvejlederen skal deltage i mødet. Tiderne som er booket, ligger lige midt i
morgenplejen og det er svært for vejlederne, at gå ud af driften på det tidspunkt.
Guldborgsund kommune er enig i dette.
Vi bliver nødt til at snakke sammen. Lige nu prøver skolen at gøre det så godt, som det
nu kan lade sig gøre og så må vi justere undervejs. Der er allerede taget initiativ til et
møde førstkommende fredag, hvor udfordringerne skal drøftes, og hvor der skal findes
en løsning, på hvordan det kan gribes an på bedst mulig vis.
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Christina foreslår, at skolen i første omgang besøger alle eleverne og opdager man en
bekymring, skal der laves individuelle aftaler med praktikvejlederen.
Rekruttering
Et af vores væsentligste fokus områder er rekruttering. Hvordan får vi tiltrukket flere
elever og hvor skal de komme fra? Skal vi have politikkerne i tale og skal der tænkes
mere bredt i de uddannelser vi repræsenterer. I praksis er man på SOSU området
begyndt at efterspørge personale med pædagogiske kompetencer.
Skolen kommer med et oplæg på næste møde.
Optagetal på GF1 og GF2.
GF1:
61
GF2 PA:
34
GF2 SU:
119
GF2 Vordingborg:
33
Vi havde for få ansøgere til GF1 i Vordingborg denne gang. Dette kan skyldtes, at de er
optaget på FGU.
3. Punkter til orientering.
3.1 Behovsindmeldelse for 2020 vedr. AMU-aktivitet. Bilag 1.
Udkastet har være sendt rundt til LUU medlemmerne med henblik på kommentarer og er
nu sendt ind til EPOS.
Vi har ikke fået tilbagemelding på AMU-udbudsrunden. Vi forventer besked til
september.
3.2 Dialogmøde hos PASS den 21.08.19.
Kort orientering fra dialogmødet, hvor følgende blev fremhævet:


Dimensioneringsaftalen på SOSU området er på plads.



Forhandlingerne vedr. dimensionering på PA området er ikke i gang endnu, da
man afventer drøftelse omkring minimumsnormeringerne, som er i gang.



Vi får en PA-kvoteudmelding på GF2 lige om lidt.



Der kommer en vejledning fra Ministeriet i forhold til hvordan man kan arbejde
med talentspor.



Generhvervelse af førstehjælp på SSA-uddannelsen. Meritelever som ikke har
godkendt førstehjælp får det på SSA-uddannelsen. Brandbevis har meriteleverne
fra SSH-uddannelsen.
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Fra januar 2020 vil der være prøver på den overvejende del af AMU-kurserne. Det
er vigtigt at arbejdsgiverne er tydelige omkring konsekvenserne af dette, når de
sender medarbejdere på et AMU kursus. De kursister der ikke består prøven, har
ret til at få en fornyet prøve indenfor 4 uger.



Oplæg fra ZBC om VFU. Det er ikke givet at alle har VFU – men en bekræftelse på
at det er vigtigt med VFU.



Fremadrettet vil alle lokale uddannelsesudvalg være lagt sammen med EUD og
AMU. På SOSU Nykøbing ville dette ikke betyde nogen ændring da vi jo allerede
kører sammenlagt.



Indførelse af GF+ fra januar 2020. Forløbet er på 10 uger og skal placeres, så
eleverne kan gå direkte videre på GF2.

Skolen vender tilbage i forhold til GF+.
4.

Punkter til drøftelse og vedtagelse.

4.1 SSA uddannelsen – afsluttende skoleperiode 4.
Ønske om at skoleperiode 4 ligger på samme tid for alle elevtyper og at
eleverne efterfølgende afslutter i praktikken. Bilag 2.
Ifølge de den nye rammeplan så slutter skoleperiode 4 på forskellige tidpunkter. Af
praktiske årsager kunne skolen godt tænke sig, at alle elevtyper har skoleperiode 4
samtidig. Skolen vil stadig leve op til rammeplanen, men det vil få betydning for
praktikken i kommunerne. Eleverne vil dog umiddelbart have de samme antal uger i
praktikken, men bare på et andet tidspunkt. Guldborgsund kommune gør opmærksom
på, at det er vigtigt, at alle elever har henholdsvis dansk og valgfag i den samme uge i
praktik 1b og 2.
Der bliver spurgt til, om der er afklaring på tvangsmerit – skolen vender tilbage.
Konklusion:
LUU godkender at skoleperiode 4 for alle elevtyper ligger samtidig.
4.2 Talentudvikling.
Forslag til formulering i lokal undervisningsplan. Bilag 3.
Godkendt.
Når der kommer en udmelding centralt fra, kigger vi på det igen.
4.3 Ændringer til de lokale undervisningsplaner (LUP).
Der er lavet justeringen i forhold til gældende lov og bekendtgørelse.
Alle ændringerne blev godkendt.
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4.4 Ultimo 2019 kører vi igen Virksomheds tilfredshedsundersøgelse (VTU).
Vi vil gerne drøfte med LUU, om vi på nuværende tidspunkt får
spørgeskemaerne ud til de mest hensigtsmæssige respondenter eller om vi skal
ændre på vores proces. Dette med henblik på at få den bedst muligt
kvalificerede VTU besvarelse.
Der kom forslag om, at lave målgrupper for henholdsvis vejlederne og de overordnede.
Den bør sendes ud til vejlederne, da de har den tætteste kontakt til eleverne.
Skolen undersøger, hvad der kan lade sig gøre.
5. Nyt fra kursus.
5.1 Status på udbudsrunden.
Der forventes svar på udbudsrunden til september.
5.2 Status på udvikling af AMU prøver. Bilag 13.
Udviklingen af prøverne er i fuld gang og lige nu skrives der på de sidste prøver. Der er
113 AMU-kurser på vores område, hvor der skal laves en prøve på.
Fra den 1. januar 2020 vil AMU-kurserne skulle afsluttes med en prøve og der gives ikke
mere tid til kurset pga. prøven.
Kursusaktiviteter.
IGU forløb (integrationsgrunduddannelse) er startet op og det er en spændende opgave.
Ud af de kurser vi har udbudt, er det praktikvejlederkurserne, opkvalificering for SSA der
kører. Ajourføring på praktikvejleder udbydes ikke i øjeblikket, men I må sige til, hvis I
har behov for sådan et kursus.
Der arbejdes på et 24 dages kompetenceforløb for SSA’ere på regionens sygehuse. De
lokale sygehuschefer er præsenteret for det.
Sygehuset gør opmærksom på, at de mangler at høre fra skolen, man har endnu ikke
haft besøg af den nye kursuskonsulent. Medarbejderne har ikke tid til at undersøge
diverse sociale medier i deres arbejdstid. Skolen har ikke været synlige nok med hensyn
til akademiuddannelsen, som desværre er blevet aflyst.
Kunne godt bruge nogle kursusforløb som KUA, som har løftet medarbejderne godt.
Skolen vil rigtig gerne have sparring og samarbejde med sygehuset.
Lolland Kommune har stor ros til den nye kursuskonsulent. Hun er meget konkret,
vedholdende og synlig - en positiv oplevelse.
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6. Nyhedsbrev fra PASS.
6.1 Nye uddannelsesordninger udstedt på SSH og PA uddannelserne.
I det seneste nyhedsbrev var der nyt om talentspor og generhvervelse af 1. hjælp.
Nyhedsbrevet er fremover et fast punkt på dagsordenen.
7.

Punkter til næste møde.




Talentudvikling
AMU - udbudsrunden
Rekruttering og fastholdelse – er der noget vi kan berige hinanden med.
Fremover skal det være et fast punkt på dagsordenen)

Vordingborg kommune:
Der er brug for en dialog vedr. afkortning af uddannelsen for de dygtige elever på SSAuddannelsen. Kommunen har fået flere henvendelser fra elever.
Hvorfor må der ikke laves en afkortning med hensyn til deres slutdato? Det giver ikke
mening, når eleven har nået den teori de skal samt lavet en flot slutpraktik og opnået
alle praktikmålene. De løfter opgaverne på et rimeligt kompetent niveau og kommunen
vil derfor gerne lave en aftale om ansættelse.
På SSH-uddannelsen er der mulighed for afkortning.
Skolen gør opmærksom på, at det måske handler om italesættelse og vi skal huske på
at eleverne skal blive så dygtige som muligt og der er bare nogle elever, som er
dygtigere end andre. Men vi kigger på det og vil gerne bære det videre.
Punktet sættes på til næste møde med henblik på skrivelse til PASS.
8.

Eventuelt.

Lolland kommune:
Får 1 elev fra ambulanceuddannelsen i praktik.
Kan vurdering af PA-eleverne ligge i praktik 1. Sættes på til næste møde.
Skills:
Der afholdes regionalt mesterskaber i Skills den 03.10.19 i Næstved, hvor vi har 2 hold
som deltager.

