REFERAT
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

Afbud:

Malene N Laursen - Fag Og Arbejde Skive
Vibeke Bøje – Viborg og Skive Kommune

Tidspunkt: 24. november 2017 kl. 9.00 – 12.00 på SOSU STV
Dagsorden
Punkt 1
Endelig godkendelse af
referat fra sidste møde

(evt. kommentarer til sidste mødes referat)

Ingen kommentarer

Punkt 2
Dagsordenspunkt

Faste punkter til/fra PASS:
Intet aktuelt
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Punkt 3
Dagsordenspunkt
Punkt 4
4A
Dagsordenspunkt

TEMA punkt aftalt af LUU medlemmer

Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

15 min

Referat

4B
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Punkter fra sidste møde samt tilkomne punkter
Strategi og ramme for etablering af tilstrækkelige
psykiatripraktikplader i ny SOSU uddannelsen

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
Status bordet rundt:
Viborg Kommune: det er fortsat op af bakke, der
arbejdes med delepraktik og handicapområdet.
Region Midt: forslag om at kommuner og region kigger
på det fælles, af hensyn til eleverne. Et bud kunne
være at Samarbejdsforum kunne snakke sammen om
dette. Region Midt har ikke været ude i at finde
delepladser, det kunne evt. skabe flere praktikpladser
at gøre dette.
Skive Kommune: Status er, at der er 5 pladser i
socialpsykiatri og 2 pladser i autismecenteret og der
er nu gang i at finde kombipladser. De, der kommer ud
til januar kommer ud i de 7 ovennævnte pladser.
Thisted Kommune: I Thisted kommune har de 4 100%
pladser og de øvrige 12 pladser er dele praktikker og
beskrevet klare mål for hvad de skal arbejde med.
Morsø Kommune: 3 kombi pladser og arbejder fortsat
med at løse udfordringerne.
Region Nord: Der er lavet en lokal aftale mellem
Region Nord og Thisted og Morsø kommune omkring
fordeling af praktikpladserne.
LUU beder Eva om at tage det med som punkt på
Samarbejdsforum.

Udbud af SOSU assistentuddannelse i 2018
Formand og skole
30 min
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.
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Referat

4C
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Referat

4D
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

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
Det er slået fast på sidste møde i Samarbejdsforum at
det er i det lokale LUU at SP planerne og udbuddet
bliver besluttet.
Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i, at der er
4 optag, således det er muligt at gå direkte videre fra
en GF2.
Region Midt tilslutter sig de 4 optag i 2018. Der bliver
spurgt om muligheden for at elever kan starte i
primær praktik inden de kommer i somatikpraktik for
at mindske overlab. Det tilsigtes i de lokale
arbejdsgiver fora at løse udfordringerne med overlab.
Det er et stort ønske fra Region Midt at de, der har 4
optag kører med samme startdato i praktikken.
Det godkendes, at der køres med 4 optag i 2018 og at
det tilsigtes, at start datoerne for praktikkerne i
Regionerne placeres ens, hvor det er muligt. Dette
arbejdes der videre med i de lokale skole/praktik og
arbejdsgiver forum.
Arbejdet med uddannelsesudbud og
skolepraktikplaner for 2019 igangsættes forår 2019
på LUU

Placering/valg af påbygningsfag på SOSU
assistenthold optagene i 2017
Skolen
15 min
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
Det blev drøftet overordnet på LUU.
Det blev besluttet at uddelegere beslutning om
placering af påbygningsfag i 2017 til det lokale SP
forum og arbejdsgiverforum i Midt.

Påbygningsfag på SOSU hold i 2018?
Punktet motiveres af skolen
20 min
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.
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Referat

Der ønskes en drøftelse af, om denne beslutning ligeledes
skal omfatte 2018 udbud.
Region Midt er ikke fortaler for påbygning, men kan
godt være med til at arbejde med påbygning i 2018.
Som udgangspunkt er Region Nord positivt indstillet
overfor påbygning, da fagene kvalificerer det, de
arbejder med i praktikken.
Skive Kommune ser et fint potentiale i at bruge
påbygningsuger både ift. overlab og pædagogisk, så
det giver mening for eleverne.
Psykiatri: logistik og pædagogisk sigte er vigtig ift.
påbygning
Thisted Kommune: Er glade for påbygningsuger.
Fagene er valgt ud fra at understøtte praktikken, så de
har mere faglig pondus til at klare praktikmålene.
Det er en mulighed, at arbejdsgiver kan fravælge
påbygningsfag således at en arbejdsgiver kan
fravælge, mens en anden kan tilvælge.
Ovenstående er drøftet og detailplanlægningen med
placering af påbygningsugerne er uddelegeret til
arbejdsgiverforum og SP forum.

4E
Dagsordenspunkt

Uddannelsesbog i One Note

Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Oplæg fra skolen

Referat

20 min
Introduktion til elektronisk uddannelsesbog
Drøftelse af og beslutning vedr. implementering af
elektronisk uddannelsesbog
Jan introducerede den elektroniske
uddannelsesbogen, som er elevens bog.
Uddannelsesbogen er en grundskabelon indeholdende
det vi gør fælles. Herefter kan de enkelte
uddannelsessteder bede eleven om at putte det ind i
bogen, som uddannelsesstedet anvender.
Det er eleven, der inviterer undervisere/vejledere ind
i uddannelsesbogen.
Der opfordres til at gøre adgangen til
uddannelsesbogen tidsbegrænset. Skolen undersøger
mulighederne for dette.
Der arbejdes med et pilotprojekt sammen med Viborg
Kommune med eleverne på november 2017 holdet.
Det er hensigten, at alle 2018 hold har
uddannelsesbogen.
Efterhånden som 2017 holdene kommer ind på skolen
i 2018 vil de også blive koblet på bogen.

4F

4

Dagsordenspunkt

Praktikuddannelsesprodukt

Ansvarlig

Ruth, Camilla, Eva, Karen Marie og Dorte

Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Forslag 30-45 min.
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

4G
Dagsordenspunkt
Ansvarlig

Bilagene blev gennemgået og kommenteret.
Tilbagemeldinger på produktet indarbejdes og den
sendes ud igen til kommentarer. Nina Jexen og Mona
sørger for tilretningerne og sender ud herefter.
Vigtig at have fokus på, hvornår det er avanceret
niveau. Der har været en sag, hvor en elev fik
godskrevet 3. praktikperiode fordi denne var nået til
avanceret niveau i det hele.

Fælles bilag til elektronisk uddannelsesbog
Oplæg ved Mona Klit og Nina Jexen

Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Ca. 20 min

Referat

Evt. kommentarer sendes direkte til Nina og Mona
snarest, som herefter samler op på disse og sender ud
i høring.
Det endelige produkt indarbejdes som tillæg til
LUP´en og integreres i elevens uddannelsesbog.

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
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Mona og Nina sender den endelig udgave til BB senest
15/1 2018.

4H

Skolen foreslår at dette punkt flyttes til LUU møde
forår 2018

Dagsordenspunkt

PIU

Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Den fremtidige strategi omkring PIU ønskes drøftet

4I

Skolen foreslår at dette punkt flyttes til LUU møde
forår 2018

Dagsordenspunkt

Opsamling fra dialogmøderne

Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat
4J
Dagsordenspunkt

Indsatsområder, orientering i materialet fra dialogmøderne

Eventuelt
- Mødedatoer for 2018

Referat

Der udsendes en doodle med mødeforslag for hele
2018

Punkt 5
Orienteringspunkt

Orientering fra skolen
-

Referat
Punkt 6
Orienteringspunkt

Orientering fra udvalgsmedlemmer
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
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Referat

Trepartsaftalen for 2018-2021
 VEU-godtgørelse ændres fra 80% til 100% - vi
håber kommuner og regioner vil gøre brug af
dette.
 Der har over en årrække været en stor ubalance
mellem virksomhedernes indbetalinger til VEUgodtgørelse, og de faktiske udbetalinger af
VEU-godtgørelse efter kurserne. Det betyder, at
der ligger en stor pulje opsparet midler på ca.
3,2 mia, som er midler over en årrække har
indbetalt til VEU-godtgørelse. Derfor udbetales
der en pulje på 680 mio. til private
arbejdsgivere og offentlige virksomheder i
2017.
 Der er i trepartsaftalen lagt op til, at der bliver
mulighed for at flere kan søge udbud –
herunder også private. Der overvejes om SOSUskolerne laver fælles ansøgning til FKBér
 Og i forlængelse af ovenstående overvejes
fælles udbud på en række uddannelser.
 Der er også lagt op til et mere fleksibelt AMUsystem med mulighed for at kunne
sammensætte flere AMU-forløb med kun dele af
målene og uddannelsen. Der blev på mødet
udtrykt bekymring for, om disse forløb så kan
”erstatte” dele af den ordinære uddannelse,
men dette er ikke tilfældet. Mere at man endnu
bedre kan skræddersy AMU-uddannelser til
virksomhederne. F.eks kun dele af målene
udløser to dage i stedet for 5 dage.
 Ved udgangen af 2018 nedlægges VEU
centrene, og dette arbejde fortsættes lokalt
forankret mellem skolerne.
 Der er stadig en del, der ikke er på plads endnu
og teksten rejser en del spørgsmål om, hvordan
den skal udlægges. Vi vil forsøge at holde jer
løbende orienteret.
Skolen har udbudt kurser for 2018 – disse kan ses og
er tilgængelige for tilmeldinger via skolens
hjemmeside.

Punkt 7
Dagsordenspunkter og
ansvarlige

Punkter til næste mødes dagsorden

Pun8

Eventuelt

1. PIU
2. Opsamling fra dialogmøderne
3. Strategi og ramme for etablering af tilstrækkelige
psykiatripraktikplader i ny SOSU uddannelsen
4.
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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.

Årsplan 2018
•temapunkt:

4. møde

1. møde

Nov

Jan/febr

3. møde
Aug

2. møde
Apr/Maj
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