REFERAT
DAGSORDEN
Ekstraordinært LUU/LEU møde
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
Jakob F Høeg - SOSU STV, direktør
Lene Dahlgaard – SOSU-STV, Uddannelseschef
Lise Lotte Boserup – SOSU-STV, uddannelseskoordinator
Lotte Q Glinvad – Region Nordjylland
Nikolaj T Sørensen - Elevrepræsentant

Afbud:

Mona Ø Klit – Region Nord, Sygehus Thy/Mors
Vibeke Bøje – Viborg og Skive Kommune
Camilla M Tilsted – Morsø Kommune
Susanne Aaes – Viborg Kommune
Helle Damsgaard – SOSU STV, kursuschef
Tea Øster – Elevrepræsentant

Tidspunkt: 26. juni 2018 kl. 9.00 – 12.00 på SOSU Randers
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Dagsorden
Punkt 1
Endelig godkendelse af
referat fra sidste møde

(evt. kommentarer til sidste mødes referat)
Referatet blev endeligt godkendt.

Punkt 2
Dagsordenspunkt

Faste punkter til/fra PASS:

Punkt 3
Dagsordenspunkt
Punkt 4
4A
Dagsordenspunkt

TEMA punkt aftalt af LUU medlemmer

Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Alle

Referat

Tages af som fast punkt på dagsordenen og sættes på
efter behov.

4B
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Intet aktuelt

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

15 min.
Fast punkt på dagsordenen – jf. referat fra sidst

Praksisdag (og skoledag) ifm. psykiatripraktikken
Eva Pedersen
15 min.
SOSU-assistentelever på vej i psykiatripraktik oplever ofte
utryghed/angst, som bunder i ukendskab til området. Man
har tidligere haft gode erfaringer med praksisdage i
skoleperioden, hvor eleven besøgte sit kommende
praktiksted og tilsvarende skoledage i praktikken.
Nu, hvor eleverne ikke længere kommer i praksisdage i
psykiatrien, oplever vejledere og uddannelseskonsulenter, at
eleverne er utrygge inden praktikstart, og de første dage af
praktikken går med at afdramatisere psykiatri-feltet.
Der ønskes en drøftelse og evt. en beslutning om, hvorvidt
man skal genoptage praktikbesøg i psykiatrien inden
praktikstart, for på den måde at give eleverne en god start i
praktikken. Det kan evt. være som forlagt undervisning.
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Referat

4C
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Viborg Kommune og Region Midtjylland oplever
udfordringer med elever, der kommer ud i psykiatri og
ønsker en praksisdag med det formål at forberede
eleverne på psykiatri-praktikken. Morsø og Thisted
Kommune oplever ikke det samme og synes det kører
godt, som det gør nu og ser ikke et behov for
praksisdage.
Skive Kommune har heller ikke oplevet utryghed hos
eleverne, men vil gerne være med til at afprøve en
praksisdag.
Det foreslås, at det afprøves i Region Midtjylland med
forlagt undervisning en dag, så de får en opgave med
ud med udgangspunkt i målene, som de kan arbejde
videre med i skolen.
Det kunne også være et par timer en eftermiddag,
hvor de bare fik lov at ”kigge på”.
Vigtigt at være opmærksom på, at det også kan have
den modsatte effekt, hvis man kommer en dag, hvor
det er lidt turbulent.
Et forslag kunne også være at lægge det ind i
undervisningsforløbet som et 2-timers studiebesøg.
OBS på udfordringen ift. delepraktikker – hvilken af
praktikkerne skal de besøge??
Et forslag kan være at spørge eleverne til om der reelt
set er et behov.
Ovenstående blev drøftet og det blev besluttet at
afprøve det i Midt på to hold august 17 og november
17 i SP 2 og i 1 hel dag som virksomhedsforlagt
undervisning med det formål at blive introduceret til
praktikken (feltet) og ikke praktikstedet. OBS på
evaluering ift. delepraktikker. Skolen spørger ind til,
hvordan det har været at være ude og praksis spørger
ind når de kommer ud i praktikken.
Skolen samarbejder med Ruth, Dorte og Susanne
omkring opgaven.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) resultat
Jakob F Høeg
15 min.
Der gives en orientering om VTU resultatet
Indstilling til indsatsområde om forbedret/styrket
samarbejde
Jakob gennemgik resultatet af VTU´en.
Der er en svarprocent på 100%.
Overordnet set er det rigtig fint.
Der er udfordringer med at få de elever, der er brug
for. Det er en generel udfordring.
Der er et ønske om at opretholde det fine og gode
samarbejde mellem skole og praktik.
Indsatsområder:
- LUU/LEU
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-

-

Det er aftalt, at kvalificere LUU/LEU arbejdet
noget mere med en større kvalificering af
dagsordenen og et formøde mellem skolens
ledelse, formand og næstformand.
Rekruttering af elever.
Få sat fokus på det pædagogiske igen i
samarbejdet mellem skole og praktik. Gensyn
med mødefora - skal SP forum bevares, skal
RKSN og RKSM møder bevares?
Temaeftermiddage for praktikvejledere

4D
Dagsordenspunkt

Praktikerklæringer og hjælpeskemaer i SOSUuddannelserne

Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Lene Dahlgaard
15 min.
For at sikre overgangen mellem praktikker og elever, der
har afbrud i uddannelsen skal der ifølge en ny præcisering
fra PASS på området, foreligge en underskrevet
praktikerklæring og hjælpeskema efter hver praktikperiode.
Gældende for SOSU-assistentuddannelsen skal der
fremadrettet udfyldes og underskrives en praktikerklæring
og hjælpeskema for hver af delepraktikkerne, som eleverne
indgår i.
Gældende for SOSU-hjælperuddannelsen skal der ligeledes
udfyldes og underskrives en praktikerklæring og
hjælpeskema efter hver praktik.
Praktikerklæring og hjælpeskema skal fremsendes
underskrevet og digitalt til skolens hovedmail.

Referat

4E
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet

Til orientering og efterretning.
Det besluttes, at hjælpeskemaer SKAL afleveres
elektronisk til skolen efter hver praktik og hver
delepraktik.
Det aftales, at tolkningen ift. praktikerklæringer
afklares til dialogmødet med PASS i dag samt at det
afklares, om der skal være CPR numre på
hjælpeskemaerne.

Rekruttering – herunder EUX-markedsføring
Jakob F. Høeg / Mai-Britt Mejrsk
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Sagsfremstilling

Status på rekruttering i Nord og Midt - Til drøftelse
Orientering fra FOA omkring OK 18 og evt. midler ift. SOSUuddannelsen.

Referat

Mai-Britt orienterer om de midler, der er afsat i den
nye overenskomst, de er øremærket til at højne
elevlønnen under uddannelse.
Der kan være en mulighed for at man åbner for puljen
fra SOSU-hjælper til SOSU-assistent, men det er ikke
tilfældet lige nu.
Jakob har sendt en fil med tal vedr. rekruttering.
Der er lige nu forskel på lønningerne i Region og
Kommune for de ordinære elever, hvilket er et stort
dilemma og giver udfordringer ift. rekruttering.
Der laves GF2 EUX-rettet på alle matrikler med
mulighed for virtuel undervisning i de fag, hvor der er
behov for at samlæse. EUX er en investering som det
ser ud nu, men vi håber på at kunne markedsføre og
tale den op, så der kommer mere gang i den.
Vigtigt at arbejde meget med den nye ungekultur –
bl.a. med at 1 lærer følger dem hele vejen. Der er også
indført forældremøder.
Der er fokus på brobygningsaktiviteter set fra praksis
synspunkt i samarbejde med UU i kommunerne.
Det kunne være en mulighed at invitere
Uddannelseschef for ungeområdet Pia Klostergaard
ind til LUU og fortælle om arbejdet med brobygning.
Pia vil i hvert fald kontakte praksis med henblik på et
samarbejde omkring dette.
Husk forældre ved uddannelsesvalg – FOA-bladet
kunne evt. være en mulighed til at fortælle en god
EUX-historie eller på facebook – vigtig at fremhæve de
gode historier generelt.
Nina J fortæller at Thisted og Morsø kommune har
indgået en samarbejdsaftale med jobcenteret omkring
nogle tiltag ift. rekruttering. Det har været en stor
succes med møder mellem kommune, jobcenter, skole
og ledige, hvor de fortæller om det at gå på
uddannelsen – dette har bl.a. dannet grundlag for at
oprette et GF2 maj hold i Thisted.
Skolen har også været en del af elevcamp sammen
med andre erhvervsskoler.
Der er bevågenhed fra KKR ift. rekruttering og der er
nedsat en arbejdsgruppe omkring det.
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4F
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

4G
Dagsordenspunkt

Nyt fra kursusafdelingen
Helle Damsgaard

Vi har fået en stor aktivitetsstigning i
kursusaktiviteten, som er med til at løfte kvaliteten
indenfor området. Der er også gang i forforløb, som
også er med til at understøtte rekrutteringen.

Sidste mødedato i 2018 aftales

Referat

Det aftales at afholde LUU/LEU møde den 19/11 kl.
12.00 – 15.00

Punkt 5
Orienteringspunkt

Orientering fra skolen
-

Ny ledelsesorganisering (se bilag)
Jakob fortalte kort om den nye
ledelsesorganisering på SOSU-STV.
Berit stopper som referent – Lotte overtager
denne opgave.

-

Orientering om EU socialfondsprojekt i Region
Nordjylland i et samarbejde mellem SOSU-Nord
og SOSU-STV ift. øget gennemførelse.
Lene fortæller kort om et nyt projekt som
skolen skal være en del af. Dette projekt skal
være med til at sikre tværfaglig kvalitet i
uddannelsen. Det er et kæmpe projekt til
godt 7 mio. og er ret omfattende med både
undervisere og elever, og der vil blive brug
for at inddrage praksis.
Øvrig orientering:

-

Engelsk skal ikke være bestået som fag
længere, og er dermed ikke et stop i
uddannelsen, men det er stadig et
eksamensfag.

-

SOSU-hjælper elever fra 2002 kan starte ind
på SOSU-assistent uddannelsen og tage
supplerende fag. Skal med som punkt på
LUU møde næste gang.
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-

Skolen har indgået et samarbejde med
Munksgaard omkring at lave en portal med
læringsmateriale som supplement til deres
bøger i lighed med det, vi har liggende på
vores Moodle platform. Det ser rigtig
lovende ud, og læringsmaterialet får et
kvalitetsløft.

Referat

Se under de enkelte punkter

Punkt 6
Orienteringspunkt

Orientering fra udvalgsmedlemmer
Logbog i Onenote – hvor er vi?
Logbog i Onenote er på standby grundet afklaring af
anvendelsen af platformen ift. persondataforordningen
Skive kommune:
Der er gang i opkvalificeringsprojekt i samarbejde med
jobcenteret.
Elsebeth Hummelgård fratræder sit job i Skive Kommune.

Referat
Punkt 7
Dagsordenspunkter og
ansvarlige

Punkter til næste mødes dagsorden

Punkter til ekstraordinært møde 7/9-18:
1. Forretningsorden
2. Talentspor og ekspertniveau
3. Afkortning af praktik ved erfaring
4. Påbygningsuger
5. Optag og flow i 2019
6. Temadag
7. SOSU-hjælper fra før 2002
Punkter til det sidste møde:
1. LUP EUX

Pun8

Eventuelt

7

-

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
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•temapunkt:

4. møde

1. møde

Nov

Jan/febr

3. møde
Aug

2. møde
Apr/Maj
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