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DAGSORDEN  

LUU/LEU 

Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg 

Deltagere: Eva Pedersen – Viborg Kommune 

  Dorte Søgaard – Skive Kommune 

  Nina Jexen – Thisted og Morsø Kommune 

  Karen M Lund – Region Midt, Regionshospital Viborg 

  Ruth Skriver – Regionspsykiatrien  

  Mai-Britt Mejrsk – Fag og Arbejde Viborg 

  Malene N Laursen - Fag Og Arbejde Skive 

  Nina Bang Vognsen - Fag Og Arbejde Thisted 

  Gitte Jensen - SOSU STV, vicedirektør 

  Helle Damsgaard – SOSU STV, kursusleder 

  Mona Ø Klit – Region Nord, Sygehus Thy/Mors 

  Vibeke Bøje – Viborg og Skive Kommune 

  Lotte Q Glinvad – Region Nordjylland 

  Camilla M Tilsted – Morsø Kommune 

Tidspunkt: 24. november 2017 kl. 9.00 – 12.00 på SOSU STV 

Tilmelding: senest d. 22. november 2017 til bb@sosu-stv.dk 

 

Dagsorden  

Punkt 1  

Endelig godkendelse af 
referat fra sidste møde  

(evt. kommentarer til sidste mødes referat) 

 

 

 

Punkt 2 Faste punkter til/fra PASS: 

Dagsordenspunkt Intet aktuelt 

 

Punkt 3 TEMA punkt aftalt af LUU medlemmer 

Dagsordenspunkt  

mailto:bb@sosu-stv.dk
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Punkt 4 Punkter fra sidste møde samt tilkomne punkter 

4 A  

Dagsordenspunkt  Strategi og ramme for etablering af tilstrækkelige 

psykiatripraktikplader i ny SOSU uddannelsen 

 

Ansvarlig 15 min 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

 

Sagsfremstilling Fast punkt på dagsordenen – jf. referat fra sidst 

Med strukturreformen er der opstået ny risiko for ’flaskehals’ 

vedr. psykiatripraktikpladser. 

Der ønskes en status på dette fra arbejdsgiversiden samt en 

aftale om LUU’s strategi for dette fokusområde 

Referat  

  

4 B  

Dagsordenspunkt  Udbud af SOSU assistentuddannelse i 2018 

Ansvarlig Formand og skole 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

30 min  

Sagsfremstilling På sidste LUU møde blev det aftalt at udbyde 

uddannelsesstart februar og maj 2018. 

Skolepraktikplaner for februar og maj 2018 udfærdiges ud 

fra samme vilkårsrammer og strategi som for 2017.  

Efter aftale er der udarbejdet oplæg til de øvrige udbud i 

2018. 

Der ønskes en drøftelse af udspillet – samt en beslutning på 

de resterende udbud i 2018 

Bilag 1: Oversigtsplan for de 4 udbud i 2017 samt 4 udbud i 

2018 

Bilag 2: skolepraktikplaner for 2018 udbuddene 

Referat  

  

4 C  

Dagsordenspunkt  Placering/valg af påbygningsfag på SOSU 

assistenthold optagene i 2017 

 

Ansvarlig Skolen 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

15 min 

Sagsfremstilling Der ønskes en drøftelse samt beslutning af placering af 

påbygningsfag for de 4 ordinære optag i 2017 

Se bilag 1 hvor den foreslåede placering af påbygningsfag 

kan ses  

Referat  

  

4 D  

Dagsordenspunkt  Påbygningsfag på SOSU hold i 2018? 

Ansvarlig Punktet motiveres af skolen 
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Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

20 min 

Sagsfremstilling LUU besluttede, at der i 2017 på SOSU uddannelserne var et 

fælles ønske om at placere 4 ugers påbygning på SOSU 

hjælper samt SOSU assistent uddannelsen. 

Der ønskes en drøftelse af, om denne beslutning ligeledes 

skal omfatte 2018 udbud.  

Referat  

  

4 E  

  

Dagsordenspunkt  Uddannelsesbog i One Note 

 

Ansvarlig Oplæg fra skolen 

Tidsramme for 
behandlingen af punktet 

20 min 

Sagsfremstilling Introduktion til elektronisk uddannelsesbog 

Drøftelse af og beslutning vedr. implementering af 

elektronisk uddannelsesbog  

Referat  

  

4 F  

  

Dagsordenspunkt  Praktikuddannelsesprodukt  

 

Ansvarlig Ruth, Camilla, Eva, Karen Marie og Dorte 

 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

Forslag 30-45 min. 

 

Sagsfremstilling På skole/praktikforum d. 10.10.2017 blev der nedsat en 

gruppe til at færdigudvikle det ’praktikuddannelsesprodukt’ 

til støtte for elev, vejleder, uddannelsesansvarlig/konsulent 

samt skolen i det daglige arbejde/samarbejde med 

praktikuddannelsen, som startede ud på LUU i november 

2016. 

Der er udarbejdet et dokument, der samler LUU arbejdet og 

praktikmål. I dokumentet er der lagt op til udviklingen af et 

overbliksskema, hvor praktikmålene ’placeres’ i 

præstationsstandarder i de enkelte praktikker. Dokumentet 

er et udtryk for det, eleven som minimum skal indfri i den 

pågældende praktikperiode. 

 

Gruppen fremlægger dokumentet mhp. på drøftelse og evt. 

godkendelse.  

 

Bilag: ’praktikpladsprodukt’ 

Bilag: evt tilrettet dokument eftersendes efter d. 

16.11.2017 

 

Referat  
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4 G  

Dagsordenspunkt  Fælles bilag til elektronisk uddannelsesbog  

Ansvarlig Oplæg ved Mona Klit og Nina Jexen 

 

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

Ca. 20 min 

 

Sagsfremstilling Drøftelse af nyt bilag omkring praktikuddannelse –  

Oplægget tager udgangspunkt i oplægget fra skolepraktikmødet 

med yderligere tilføjelser/ inspiration fra Frederikshavn, LURE, Thisted 

sygehus samt Thisted Kommune 

Bilag udleveres til mødet 

 

Referat  

  

  

4 H Skolen foreslår at dette punkt flyttes til LUU møde 

forår 2018 

Dagsordenspunkt  PIU  

 

Ansvarlig  

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

 

Sagsfremstilling Den fremtidige strategi omkring PIU ønskes drøftet 

Referat  

  

4 I Skolen foreslår at dette punkt flyttes til LUU møde 
forår 2018 

Dagsordenspunkt  Opsamling fra dialogmøderne 

 

Ansvarlig  

Tidsramme for 

behandlingen af punktet 

 

Sagsfremstilling Indsatsområder, orientering i materialet fra dialogmøderne 

Referat  

  

4 J  

Dagsordenspunkt  Eventuelt 

- Mødedatoer for 2018 

 

Referat  

  

Punkt 5 Orientering fra skolen 

Orienteringspunkt -  

 

Referat  



5 
 

  

Punkt 6 Orientering fra udvalgsmedlemmer 

Orienteringspunkt Nyt fra kursusafdelingen 

- Aftale om trepartsforhandlingerne 2017 er på plads. Hvilken 
betydning kan det få for efteruddannelserne i 2018? 

- Kurserne for foråret 2018 kan nu ses på vores hjemmeside 

- Er der nogle nye behov for uddannelser som skal meldes 
ind? 

- Kommunerne er optaget af implementering af Fælles sprog 
III 

 

Referat  

  

Punkt 7 Punkter til næste mødes dagsorden 

Dagsordenspunkter og 
ansvarlige 

1.  

  

Pun8 Eventuelt 

 

 

Før mødet: 

Fremsendes af mødeafvikleren. Reminder til dagsorden indeholdende skabelon 
til sagsfremstilling fremsendes ca. 14 dage før mødet. Endelig dagsorden 

udsendes af mødeafvikleren 1 uge før mødet 

 

Under mødet: 

Referatet sendes ud og der er mulighed for at kommentere indenfor 7 dage 

hvorefter det lægges på skolens hjemmeside. 
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Årsplan 2017 

 

 

 

•præsentation af handleplan •udviklingsredegørelse til PASS

•Besvarelse til EPOS om aktivitet 
og behov for nyudvikling indenfor 
AMU

•temapunkt: formandsvalg

•Året der gik

•temapunkt:

4. møde+

evt. 5. møde
14. august 

24. nov

1. møde

6. januar

2. møde
20. februar 

3. møde
Aflyst


