REFERAT
LUU/LEU
Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg
Deltagere: Eva Pedersen – Viborg Kommune
Ilse Sørensen – Skive Kommune
Vibeke Bøje – Viborg og Skive Kommune
Nina Jexen – Thisted og Morsø Kommune
Mona Ø Klit – Region Nord, Sygehus Thy/Mors
Lone G. Kolbæk – Region Midt, Regionshospital Viborg
Ruth Skriver - Regionspsykiatrien Distrikt Vest
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
Dorte M Søgaard - SOSU STV, Uddannelsesansvarlig

Afbud:

Lone Kolbæk, Karen Marie Lund deltager i stedet for
Vibeke Bøje
Malene N Laursen

Tidspunkt: 30. september 2016 kl. 9.00 – 12.00 på SOSU STV
Referent: Berit Borgå
Dagsorden
Punkt 1
Endelig godkendelse af
referat fra sidste møde

(evt. kommentarer til sidste mødes referat)
Ingen kommentarer

Punkt 2

Faste punkter til/fra PASS:

1

Dagsordenspunkt

Intet aktuelt

Punkt 3
Dagsordenspunkt

TEMA punkt aftalt af LUU medlemmer

Punkt 4
4A
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Punkter fra sidste møde samt tilkomne punkter

Referat

Forsinkelse på uddannelsesordningen – den kommer
tidligst på fredag (7/10) højst sandsynligt først
mandag (10/10).
EUX status
Dimensioneringen på PA-uddannelsen er kraftigt
nedjusteret og det gør det vanskeligt for mange
skoler at gennemføre en PAU-EUX. Vi tror fortsat på
en SOSU-EUX til august 2017. Vi forbereder GF1
eleverne ved at give dem dansk, engelsk og
samfundsfag og det vurderes at ca. 50% lander med
et C-niveau i fagene.
Oplæg om den ny uddannelsesstruktur.
Fokusområder:
- Hvordan arbejder vi med rekruttering
fremadrettet?
- Praktikken på SOSU-assistentuddannelsen

Ingen punkter aftalt fra sidste møde

Ny SOSU-uddannelsesstruktur januar 2017
v. Gitte Jensen
Ca. 60 min
Oplæg med afsæt i uddannelsesordninger, PASS oplæg
samt MBUL – UVM
Herunder identificering og drøftelse af udfordringer med
implementering af NY SOSU. og aftale vedr. LUU strategi
for arbejdet med disse udfordringer

Arbejdet med GF2: Sammenlæsning i løbet af GF2 og
en afklaring og vejledning af, om de vil den ene eller
den anden vej. Skolen arbejder videre med den
model, der blev præsenteret på mødet.
SOSU-Hjælper: En tydeligere fagprofil, en
selvstændig uddannelse. Det aftales at fortsætte
med nuværende ramme for skole/praktikplan, incl.
påbygningsfag. De konkrete påbygningsfag aftales
med kommunale arbejdsgivere snarest.
Skolens strategi for LUP tilsluttes
SOSU-Assistent: Det sammenhængende
borger/patient forløb samt rehabilitering er i fokus.
Overgangsordninger: Bestået GF efter 1/8-15 giver
direkte adgang til hovedforløb
Der er nedsat grupper i forskellige fora med
kommunale og regionale arbejdsgivere, der arbejder
videre med udfordringerne.
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Der er forslag om, at vi samarbejder omkring
’koblingspunkterne’ mellem skole og praktik. Det
aftales af lave mødet den 1/11-16 om til et
heldagsmøde (9-20) – kalenderinvitation er sendt
ud.
Gittes oplæg sendes med referatet ud.

4B
Dagsordenspunkt

NY SOSU uddannelse assistentuddannelse
Psykiatri og Somatik praktik - hvordan arbejder vi
videre med uddannelsesordningens rammer

Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

v. Gitte Jensen

Referat

Kort orientering samt beslutning om at tage det med
på næste møde til mere deltaljeret drøftelse og
beslutning af samarbejdsrammen for dette.

4C
Dagsordenspunkt

Ca. 30 min
Bilag 1: uddannelsesordning SOSU assistentuddannelse
Aftale vedr. proces for udviklingsarbejdet med denne
opgave samt LUU’s rolle og opgave i dette.

Uddannelsesforløb og holdstart
’Gensyn’ med Region Midt og Nords oplæg til
skole/praktikplan

Ansvarlig

v. Gitte Jensen

Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Ca. 30. min

Referat

Bilag 2: skolepraktikfordeling 2017 til 2020
Orientering vedr. proces siden første præsentation af dette
på sidste LUU møde
Der er nedsat en ad-hoc gruppe under
samarbejdsforum til at arbejde med dette.
Hovedformålet er at lande relativ konsensus i
forhold til skole/praktikplan og antal holdstart samt
oplæg til merithold.
LUU beslutter at droppe februar meritholdet pga.
overlap i psykiatri praktikken og at vi fastholder
merithold til maj. Det aftales, at der arbejdes videre
med erhvervsfaglig påbygning i uddannelsen. LUU
anbefaler, at vi arbejder videre med 4
holdstart/årligt på assistentuddannelsen samt et
merithold.
Fordelingen af dimensioneringen på de enkelte
holdstart godkendes umiddelbart og på baggrund af
dette etableres endelig oversigt.
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4D
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

4E
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Dimensionering for SOSU 2017 – 2018
v. Gitte Jensen
Ca. 15. min
Bilag 3: Skolens oversigt over dimensionering 2017 – 2018
Drøftelse af og aftaler vedr. holdstart og
dimensioneringsfordeling
Gitte gennemgik kort bilaget vedr. dimensionering
og holdstart i 2017. De ufordelte pladser er endnu
ikke på plads – skulle gerne være på plads sidst i
november.

VTU
v. Gitte Jensen
Ca. 15 min
Oplæg til VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelse VTU – et
ministerielt krav til alle erhvervsskoler

Referat

Kort oplæg om VTU. Der sendes et spørgeskema ud
til LUU arbejdsgiver medlemmer i nærmeste fremtid.
Der samles op på næste LUU møde med vurdering af,
om det giver mening at udvide respondent gruppen
næste gang.

Punkt 5
Orienteringspunkt

Orientering fra skolen

Referat
Punkt 6
Orienteringspunkt
Referat

Orientering fra udvalgsmedlemmer
-

Nyt fra kursusafdelingen

-

Kursusaktiviteten er faldet pga. færre
rotationsprojekter. Vi udbyder fortsat kurser
men i mindre grad. Vi står gerne til rådighed
for at få efteruddannelse integreret ude på
arbejdspladserne. Undervisere der primært
var ansat på kursusafdelingen er nu blevet en
del af grunduddannelserne, så de underviser
begge steder.
I er meget velkomne til at komme med ønsker
og forslag til kurser
Der er kommet en ny
praktikvejlederuddannelse samt en

-
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overbygning for praktikvejledere. Derudover
er der kommet specialmodul for erfarne
praktikvejledere. (EUX, talentspor og
justering af uddannelsen)

Punkt 7
Dagsordenspunkter og
ansvarlige

Punkter til næste mødes dagsorden

Pun8

Eventuelt

1. Fremtidig rekruttering
2. Hvordan arbejder vi med praktikuddannelsen
(psykiatri, somatik) på SOSU-assistent uddannelsen
(Fortolkningsafklaring)
3. Afklaring om antal holdstart på SOSUassistentuddannelsen

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:
Referat er et konklusionsreferat – referatet oplæses efter hvert punkt og
godkendes på 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 2016
•temapunkt:
•ÅRET DER GIK

•Besvarelse til EPOS
om aktivitet og behov
for nyudvikling
indenfor AMU
•temapunkt:
formandsvalg?

4. møde
1. nov

3. møde
sept/okt

1. møde
11.
februar

2. møde
april/maj

•temapunkt:

•udviklingsredegørelse
til PASS
•præsentation af
handleplan
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Årsplan 2017
•temapunkt:
•ÅRET DER GIK

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

4. møde
november
/
december

3. møde
sept/okt

1. møde
januar
februar

2. møde
april/
maj
• udviklingsredegørelse til PASS
• præsentation af handleplan
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