Referat af LUU/LEU mødet den 22. august 2019
Tidspunkt: Torsdag den 22. august kl. 11.00 – 15.00
Sted: Skolens afdeling i Skive, lokale 3
Deltagere: Eva Pedersen, Viborg Kommune. Dorte Søgaard, Skive Kommune. Nina
Jexen, Thisted og Morsø Kommune. Lotte Glinvad, Region Nordjylland. Karen Marie
Lund, Region Midt. Majbritt Mejrsk, FOA Viborg. Malene Laursen, FOA Skive. Nina
Vognsen, FOA Thisted. Anette Sejerskilde, underviserrepr. SOSU-STV, Tea Øster,
elevrepr. Nikolaj Sørensen, elevrepr. Kursus- og udviklingschef Helle Damsgaard,
Uddannelseschef Lene Dahlgaard.
Afbud: Nina Vognsen, Malene Laursen, Karen Marie Lund – Birthe Mikkelsen deltager
i stedet for. Elevrepræsentanterne Nikolaj Sørensen og Tea Øster.
Referent: Berit Andersen

1. Velkomst og opfølgning på sidste møde den 22. maj 2019
(v/Eva Pedersen ca. 15 min.)
Sagsfremstilling:
Velkomst ved formand
På mødet den 22. maj 2019 vedtog vi justeringer af forretningsordenen.
Den reviderede forretningsorden er nu underskrevet af formand og
næstformand.
Orientering om, at der på møde i arbejdsgiverskoleforum Midt i juni 2019 er
truffet beslutning om, at der ikke ønskes påbygningsuger efter 2. og 3.
skoleperiode ved forløb tilknyttet Skive afdelingen.
Bilag: Bilag 1 - Forretningsorden underskrevet
Referat:
Der var ingen kommentarer til forretningsordenen og den ligger på
hjemmesiden. Orienteringen om påbygningsuger på SOSUassistentuddannelsen i Midt blev taget til efterretning. Der fortsættes med
påbygningsuger på SOSU-hjælperuddannelsen. I Nord fastholdes
påbygningsugerne på begge uddannelser.
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2. Farmakologiopgaverne for SOSU-assistentuddannelsen
(v/Eva og Lene ca. 10 min.)
Sagsfremstilling:
På LUU-mødet i november 2018 blev materialet vedrørende farmakologiopgaver
på SOSU-assistentuddannelsen vedtaget.
Der er siden vedtagelsen i LUU i november 2018 kommet nogle få forslag til
ændringer fra den arbejdsgruppe, der var nedsat til at arrangere
temaeftermiddage for praktikvejledere.
På temaeftermiddagene for praktikvejledere den 3. september i Thisted og den
17. september i Skive præsenteres og anvendes materialet.
Bilag: Bilag 2 – ”Rammer og forudsætninger for opgaver i farmakologi og
medicinhåndtering på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen”
Indstilling:
Det indstilles, at justeringerne godkendes. (Ændringerne er indskrevet i
materialet med rødt.)
Referat:
Justeringerne i ”Rammer og forudsætninger for opgaver i farmakologi og
medicinhåndtering på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen” blev
godkendt. Der blev stillet forslag om at praktikmål 9 fra uddannelsesordningen
skal indgå i materialet. Dette blev vedtaget så skolen tilretter materialet og
sender med referatet ud.
Praktikmål 9:
”Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation
varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkning samt dokumentere
og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling.”
Uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1. august
2019.
På et tidspunkt skal der nedsættes en arbejdsgruppe på skolen til at arbejde
med kravet om et skriftligt oplæg som udgangspunkt for prøven i farmakologi
på 3. skoleperiode. Kravet om skriftligt oplæg er fra ny uddannelsesordning.
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”Farmakologi og medicinhåndtering udtrækkes altid til prøve, og prøven skal
bestås. Eleven skal aflevere en skriftlig opgave, som er eksaminationsgrundlag
til prøven. Den skriftlige opgave indgår ikke i bedømmelsen til prøven.”
Uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1. august
2019.
3. Godkendelse af holdopstart for 2020 på SOSU-assistentuddannelsen
(v/Lene ca. 20 min.)
Sagsfremstilling:
Det er besluttet på sidste LUU-møde, at der starter SOSU-assistent hold til
februar og august 2020, og det skal på dette møde besluttes, hvornår tredje
holdstart 2020 skal være. Forslag fra arbejdsgiverskoleforum i Midt er
november måned. I Nord har der været forslag fremme om start til december
2020 i stedet for november. Der er i forbindelse med disse drøftelser
udarbejdet en flowplan, der vedlægges som bilag. Forslag om start til december
frem for november skal ses i sammenhæng med det forslag, der har været
fremme i den foreløbige dialog om holdstart med lige lange intervaller med
henblik på at sikre mindst muligt overlap i fremtiden (april, august og
december).
GF2 forløb starter altid umiddelbart forud for hovedforløb, så der er direkte
adgang til hovedforløb fra GF2. Hvis vi vedtager start i december frem for i
november vil betyde, at starttidspunktet for GF2 optag Maj 2020 ændres til et
senere tidspunkt for start som matcher 20 ugers forløb forud for start til
december. Skolen kan håndtere begge forslag ift. opstart af GF2 forud for start
enten til november eller december.
Bilag: Bilag 3 – flowplan udarbejdet af Arbejdsgiverforum Nord.
Indstilling:
Det indstilles, at dato for 3. holdstart i 2020 drøftes og besluttes.
Referat:
Lene beskriver de fordele og ulemper der kan være ved holdstart på SOSU-ass.
uddannelsen i april, august og december med inddragelse af det arbejde
omkring flowplaner, der er lavet af arbejdsgiverforum NORD. Fordele og
ulemper blev drøftet. Det besluttes, at 3. holdstart på SOSU-assistent
uddannelsen i 2020 bliver til december. Det betyder at GF2 holdstart i maj
udskydes til medio juni.
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4. Procesforløb i forhold til holdstart i 2021
(v/ Lene ca. 30 min.)
Sagsfremstilling:
Der er indkaldt til to fælles procesmøder med alle arbejdsgivere i start af
september og oktober med henblik på identificering af tidspunkter for holdstart
på SOSU-assistent uddannelsen fremadrettet. Dette arbejde skal munde ud i
forslag til holdstart 2021 til LUU-mødet i november 2019.
Indstilling:
Det indstilles, at LUU/LEU kommer med forhold (overvejelser og erfaringer) der
skal tænkes ind i denne proces.
Referat:
Det skal undersøges, hvorvidt der er krav om direkte overgang fra GF2 til
hovedforløb mere end en gang årligt, hvor der er direkte flow mellem GF1, GF2
og hovedforløb. Vigtigt også at være opmærksom på dette ift. når arbejdsgiver
ansætter fra GF2, hvis der er ”huller”. Skolen spørger PASS eller Michael
Kümmel omkring dette.
Efter drøftelse peger det i retning af holdstart i april, august og december i
2021, men det drøftes på møde i fælles arbejdsgiverforum i september og
indstilles til beslutning på LUU/LEU mødet i november.

5. ”Faste ferieuger” for eleverne i sommerferieperioden
(v/Lene ca. 10 min.)
Sagsfremstilling:
Det er et ønske fra arbejdsgiverside at sommerferien for elever i praktik lægges
fast i uge 28, 29 og 30. Begrundelsen er, at det kræver mange ressourcer at få
aftalt sommerferie rettidigt med eleverne. Der er fra arbejdsgiverside et ønske
om, at det evalueres løbende, da der skal være mulighed for at drøfte
beslutningen, hvis det viser sig, at der er uhensigtsmæssige ”bivirkninger” af
beslutningen. Det er forsat muligt at lave helt individuelle aftaler, såfremt både
elev og arbejdsgiver er enige herom. De faste ferieuger vil komme til at fremgå
af skole-/praktikplanerne.

SKIVE

THISTED

VIBORG

Arvikavej 7

Lerpyttervej 56

Reberbanen 11

7800 Skive

7700 Thisted

8800 Viborg

Tlf.: 89 12 44 00

Tlf.: 89 12 44 50

Tlf.: 89 12 44 00

Indstilling:
Det indstilles, at forslaget træder i kraft på kommende skole- og praktikplaner.
Det betyder, at det vil træde i kraft fra og med SOSU-assistent nov. 2019.
Referat:
Forslaget blev drøftet og der blev spurgt ind til den nye ferielovs indflydelse.

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198312#id26e24f04-18d3-4871-83fe2699b67a3da1
§ 42. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 5 uger i den
første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren
betaler løn under ferien i det omfang, eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.
Stk. 2. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden fra den 2. september til den 31. oktober, har eleven en
tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.
Stk. 3. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har eleven ret til
3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før
hovedferieperioden.

Det blev besluttet, at det ændres på skolepraktikplaner fra og med 2019 – på
både februar, august og november 2019. Skolen informerer februar og august
holdene, da de er på skolen – arbejdsgiver/praktikvært informerer maj 2019
holdet, da de er i praktik på nuværende tidspunkt.
Skolen sørger for at skole- og praktikplanerne tilrettes denne beslutning og de
nye planer lægges på hjemmesiden for både SOSU-hj. og SOSU-ass.
6. Status på skolens strategiarbejde og inddragelsen af LUU/LEU
(v/ Lene ca. 15 min.)
Sagsfremstilling:
Lene orienterer kort fra bestyrelsesseminaret i juni, hvor der var deltagelse fra
de to regioner og de fire kommuner, samt fra personaledag den 8. august.
Jakob F Høeg deltager på LUU/LEU den 5. november ift. strategiarbejdet, hvor
der vil være drøftelser om, hvilken betydning det får for skolens samarbejde
med kommunerne og regionerne.
Jakob F Høeg vil gerne have tilbagemelding på, hvad LUU/LEU ønsker der skal
lægges vægt på i de drøftelser, der skal være, når direktøren deltager på
mødet i november 2019.
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Indstilling:
Det indstilles at LUU/LEU drøfter og aftaler, hvad der skal lægges vægt på i
drøftelserne til mødet i november
Referat:
Lene orienterede kort om processen med skolens strategiarbejde.
Arbejdsgiverrepræsentanterne i LUU/LEU kunne godt have ønsket sig direkte
inddraget via et dialogmøde i selve strategiprocessen, hvor alle repræsentanter
fra skolepraktikforum kunne blive inddraget.
Der opleves lidt uklarhed ift. hvad det er der ønskes LUU/LEU skal tage stilling
til under dette punkt.
Alle er enige om, at det er vigtigt med skole/praktik samarbejdet, drøftelser af
pædagogiske tilgange og dialog, så der opleves et fælles ejerskab til ”tingene”.
Der er ønske om, at materialer vedr. strategi sendes med ud som bilag til
næste møde, samt det er tydeligt med hvilket perspektiv LUU/LEU skal se på
strategimaterialet.

7. Godkendelse af skole-praktikplaner for SOSU-hjælperuddannelsen
2020
(v/Lene ca. 15 min.)
Sagsfremstilling:
Skole- og praktikplanerne for SOSU-hjælperuddannelsen 2020 ønskes drøftet
og godkendt
Bilag: Bilag 4A+4B skolepraktik planer
Indstilling:
Det indstilles at planerne godkendes.
Referat:
Der skal tilføjes ferie i uge 28, 29 og 30 på august 2020 planen.
Skolepraktik planerne blev herefter godkendt.
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8. LEU - Vedrørende efter- og videreuddannelse (AMU)
Orientering fra kursusafdelingen
(v/ Helle 30 min)
Sagsfremstilling:
Tilbage i marts 2019 har LUU/LEU haft en temadrøftelse om AMUuddannelsesbehov.
Der var flere forslag til eventuelle uddannelsesforslag, men ikke specifikt nogle
forslag til nye AMU-uddannelser. Udledt af disse input og med de erfaringer,
Kursusafdelingen har gjort gennem foråret, mener vi at have identificeret
følgende behov for nye AMU-uddannelser, som vi derfor ønsker at sende til
EPOS.
De er som følger:
Kursets titel:
Tidlig opsporing af borger med psykisk sygdom, på 4 dage
Fælles Sprog III som fælles redskab, 2 dage (opfølgning efter den
grundlæggende uddannelse i FS3)
Fælles faglige begreber, 3 dage (Det specialiserede socialområde for voksne)
Sansestimulering af den ældre borger, 2 dage
Behov for revision af: Amu 46977: Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Bilag: Bilag 5A, 5B, 5C, 5D, 5E
Indstilling:
Det indstilles, at LUU/LEU tager orienteringen til efterretning

Referat:
Helle orienterede kort om de forskellige indstillinger til EPOS, og de blev taget
til efterretning.

9. Orientering om, hvor SOSU-skolerne er i arbejdet med AMU-test.
Helle orienterede om status på AMU-prøver. Det er SOSU-skolerne der har
opgaven med AMU-prøverne. Vi er i afprøvningsfasen, hvor vi udvikler og
afprøver prøveformen. Der er sparring både internt og eksternt i forhold til
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udvikling af den enkelte prøve. Planen er, at det hele skal være færdigt den 23.
oktober. Næste skridt er information til alle samarbejdspartnere.
Den 6. november 2019 er der konference for LUU/LEU omkring AMU-prøver på
landsplan. Den 12-13 og 14. november vil underviserne på AMU-uddannelserne
blive klædt på.
I perioden 23/11 – 1/1-2020 vil der være afprøvning af AMU-prøverne for at
kvalitetssikre disse.
Fra 1/1 2020 er det et krav, at der skal være prøver på 116 AMU-uddannelser.
Prøven bedømmes bestået eller ikke bestået. Vi ved endnu ikke, hvordan det
håndteres, hvis en kursist ikke består – dette skal beskrives, så vi på landsplan
ved, hvordan vi skal forholde os til det. Der vil blive lavet et fælles materiale til
introduktion af prøverne for underviserne.
Det bliver vigtigt, at understøtte AMU-underviserne i de nye krav som
prøveformerne kræver
LUU/LEU foreslår at beskrive eksempler på de forskellige prøvemetoder på
hjemmesiden, så folk ikke bliver afskrækket.
Der blev udtrykt bekymring om ordet prøve contra test.
Et ønske fra FOA er, at AMU-uddannelserne ikke bliver for ”tonet”
(virksomhedstilpasset) i forhold til indholdsdelen, så man kan være sikker på,
at der er en vis form for standard, når man tager en AMU-uddannelse uanset,
hvor man tager den i landet.
Info og generel orientering fra repræsentanterne i LUU/LEU (ca. 30 min.)
Orientering fra praksis:
I region Nord afholder de en temadag for deres vejledere på de forskellige områder.
Thisted kommune har ansat en ny uddannelseskoordinator (Minna Christensen).
Hendes ansvarsområde bliver sygeplejestudiet og psykiatri i assistent-uddannelsen.
I Skive kommune har de haft alle vejledere på temadag med fokus på den
læringsorienterede tilgang. Skive Kommune har opnormeret på
uddannelseskoordinatorområdet og Dorte har fået en ”hjælpe-
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uddannelseskoordinator” (Merete Bislev) på 10 timer/ugentligt, samt nogle flere
administrative timer til understøttelse af de administrative opgaver på elevområdet.
I Viborg kommune har de arbejdet med vejlederopgaven og vejleders vilkår med
fokus på at skabe mere ens vilkår for alle vejledere i kommunen.
Orientering fra FOA:
Der orienteres om årskonference for praktikvejledere på både PAU og SOSU som
afholdes den 5. december i Kolding og den 12. december i København. Der er fokus
på ”Styrkelse af sammenhængen mellem skole/praktik”.
Orientering fra eleverne:
Ingenting.
Orientering fra SOSU-skolen:
Vi har fået ny elevkoordinator med ansvar for GF2 og SOSU-hjælper i Skive (Helle S
Nielsen).
Vi har fået ansat en ny uddannelsesleder pr. 12/8 (Kathe Kristiansen).
PASS dialogmøde i mandags bl.a. omkring talentudvikling, ændringer ift. certifikatfag,
øget gennemførsel, praksisnærhed på GF, LUU+LEU sammenlægning, AMU-test, AMUmerit.
Der er fundet en fejl på vores skolepraktikplan på EUV2 november 2017 holdet i
Skive. Dette er tilrettet og bliver lagt på hjemmesiden snarest. Skolen informerer
eleverne. Birthe Mikkelsen orienterer Karen Marie Lund ift. sygehusafd.
November 2017 holdet i Skive har været utilfredse med en hel del
uddannelsesmæssige forhold. Skolen har forsøgt at imødekomme dem på de fleste
områder. Orienteringen gives med henblik på, at der måske er elever der kommer i
praktik som fortæller om, hvordan de har oplevet 3. skoleperiode.
FSIII er et af de faglige indsatsområder her på skolen. Så alle undervisere får en
opkvalificering i forhold til dette inden for det kommende halve år. Der kommer
måske en forespørgsel på, at underviserne kan komme ud i praksis et par timer i
december måned mhp. at se, hvordan der konkret arbejdes med
dokumentationssystemet i praksis.
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Punkter til næste møde (ca. 5 min.)
Strategiarbejdet på skolen
Holdstart 2021
Talentudvikling – hvordan skal vi arbejde med det fremadrettet
Afslutninger på skolen, når elever dimitterer
AMU-test/prøver – opfølgning på processen
Evaluering af temaeftermiddage for praktikvejledere

Evaluering af mødet (ca. 10 min.)
Mange gode og konstruktive dialoger og der er blevet truffet nogle beslutninger.
Dejligt med gode sagsfremstillinger og forsat obs på, at det er tydeligt, hvad LUU/LEU
skal tage stilling til. Her henvises til punktet på dagsordenen omkring skolens
strategiarbejde.

Evt. (ca. 5 min.)
Temadag for praktikvejledere. Skolens afdelinger i Skive og Thisted lukker kl. 12 den
dag for elevundervisning. Eleverne får enten en hjemmeopgave eller den sidste UVtime flyttes til andre skoledage. Der er tilmeldt 107 i Skive til den 17. september og
84 i Thisted den 3. september.

Ekstraordinært møde med arbejdsgiverrepræsentanterne
Kl 14.30 – 15.00
Der afholdes møde i arbejdsgiver-skoleforum i forhold til projektet: ”Kvalitet i
erhvervsuddannelserne via tværfagligt fokus”, som er et EU-socialfondsprojekt som
løber over flere år. Et af kravene er, at partnerskabsdeltagerne (kommunerne) skal
dokumentere, at de har elever der deltager i projektet. Det er ikke et LUU/LEU
anliggende at dokumentere dette, men de arbejdsgivere som sammen med skolen er
en del af projektet. Særskilt dagsorden udsendes.
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