Skole-praktikforum møde
D. 10. juni 2015 kl. 9-15 på Social- og
Sundhedsskolen
Referat
TIL STEDE: NINA JEXEN, ILSE SØRENSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, KAREN M LUND, ULLA
LAURSEN, ANNE HØYRUP, EVA PEDERSEN, DORTE M SØGAARD, GITTE B JENSEN, TINA M AARUP
OG MONA ØSTERGAARD KLIT TIL KL.11.30.
REFERENT: BERIT BORGÅ
GAMEMASTER:

ULLA LAURSEN

DAGSORDEN
Mødeindledning, hvor vi aftaler de praktiske rammer for dagens møde og
prioritering af dagsordenen.
Det blev aftalt, at afkorte mødet så det er et halv dags møde og der
blev bestemt en ny dato for et heldagsmøde den 16/9 kl. 9-15.
Indsatsforum
Kl. 9.00 til 11.00
(inkl.
formiddagskaffe)
Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

Fra dette forum vil vi generere indsatsområder, vi vil arbejde i dybden med. Dette sættes
på dagsordenen i nedenstående forum – Indsatsforum - på et af de efterfølgende møder.
I dette forum arbejdes med forhåndsaftalte indsatsområder – enten genereret fra Ide og
Udviklingsforum eller fra Aktuelt forum.
I dette forum vil der være en eller flere tovholdere for arbejdet med de forskellige
indsatstemaer. Tovholderne har ansvaret for at forberede oplæg og tilrettelægge
processen. Mødedeltagerne forbereder sig ud fra tovholdernes eventuelle oplæg.

EUD-reform
Gitte B Jensen
Dialog og udveksling af informationer i forhold til EUD reformen. Herunder tanker
i forhold til optag fremadrettet, RKV m.v.
1-2 timer
Der blev drøftet forskellige emner/temaer i relation til EUD reformen i
grupperne bl.a.:
- Erhvervsfaglig påbygning
Dette er et LUU anliggende og kommer på LUU mødet i september og
tages med på SP møde den 16/9.
- Optaget til 1/1 2016/arbejdsgivere (Ansættelsesprocedure, OBS
vejledningsopgaven til GF2)
Der er nedsat arbejdsgrupper og der er aftalt en hel arbejdsdag i
slutningen af juni for at blive klogere på opgaven og få beskrevet
optagelsesproceduren. Tages med på mødet den 16/9.
- Talentspor (Skole – Praktik T1 og T2)
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Man kan se mere om talentspor på www.talentvejen.nu eller på Pass´
hjemmeside. EUD reform talentspor ligger på UVM´s hjemmeside.
Syddanske talenter. Tages med på mødet den 16/9.
Uddannelsesindhold – strategisk/samfundsmæssigt,
uddannelsesændringer
Samarbejd mellem skolerne
Der samarbejdes på forskellig vis SOSU-skolerne imellem.
EUX
Der kommer et forslag til, hvordan en EUX kan se ud indenfor vores
spor/hovedområde. Måske har vi et oplæg herpå til mødet i september.
Der er mange ting, der skal tages stilling til omkring vilkårsrammer og
sammensætning. Volume, økonomi, samarbejde med praksis, udbud af
EUX. Tages med på mødet den 16/9.
EUV og RKV
Pjece på UVM.dk der hedder Erhvervsuddannelse for voksne
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF15/Maj/150527%20Eu
v-pjece_maj%202015.pdf
Skolen arbejder på at finde ud af, hvordan RKV kan se ud i fremtiden.
Ny skolehverdag:
Fra og med 1/8 ser skolehverdagen således ud:
Fra kl. 8.10 – 11.25 = formiddagsspor
Fra kl. 11.25 – 12.10 = frokost
Fra kl. 12.10 – 13.00 = læringsspor
Fra kl. 13.00 – 14/15.00 = eftermiddagsspor
(se bilag vedhæftet dette referat)
Pædagogisk vision: Alle elever færdiggør deres uddannelse på højst mulig
faglige niveau i et målrettet, rummeligt og eksperimenterende
læringsmiljø.
Virtuel læringsplatform Praxisonline til GF1
Består af 3 dele:
1. Virtuel læringsplatform (Moodle)
2. Webbog
3. My mission (app på mobil)
Vi er ved at udvikle på at gøre det SOSU-rettet i samarbejde med
praxisonline. Det får betydning for arbejdet med logbogen.
Status på optag:
GF1 de der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
30 elever i Skive, 22 elever i Viborg, 29 elever i Thisted
GF2
SOSU+PAU rettet GF2 i Skive og Thisted og et PAU rettet GF2 i Viborg
Optagelsesprøver
Optagelsesprøver sidst i juni og de, der ikke består her tilbydes
sommerskole og kan gå op igen den 7/8.
Skole/praktikplaner
Bliver præsenteret på LUU til september.

Aktuelt forum
Kl. 11.00 til
12.00
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Punkt 1
Bemærkninger til Ingen bemærkninger
referat fra sidste
møde

Punkt 2
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af
punktet
Sagsfremstilling

Referat

Punkt 3
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af
punktet
Sagsfremstilling
Referat

Forberedelse til praktikken
Dorte M S
15 min.

Redegørelse fra arbejdsgrupperne med henblik på afklaring af den fremtidige
praksis.
Gruppe 1: Anne Høyrup, Karen M Lund, Susanne Aes, Dorte M Søgaard og Ilse
Sørensen.
Gruppe 2: Mona K Ø, Inge Marie Kristiansen, Nina Jexen og Ulla Laursen, Dorte M
Søgaard
Dorte M S kom med et kort oplæg omkring arbejdet og udleverede et
forslag til en tekst til LUP´en, der hedder forberedelse til praktikken til
godkendelse. Dokumentet blev drøftet og det blev godkendt til videre
bearbejdning med få bemærkninger/ændringer, som Dorte tager med
videre. Den indledende formelle tekst er fælles for trin 1 + 2 og den
resterende del tilrettes trin 1 og 2. Den tilrettede version er vedhæftet
dette referat. Punktet tages med den 16/9 til videre bearbejdelse.

Temaeftermiddage – bilag 1
Arbejdsgruppen/DMS
20 min.

Arbejdsgruppen præsenterede bilaget vedr. temaeftermiddag. Indholdet
blev drøftet og det er meget aktuelt. Der arbejdes videre i
arbejdsgruppen med den praktiske afvikling af dagen. Datoer er: 19/10 i
Skive og 20/10 i Thisted. Dorte M S sender datoforslag ud til næste møde
i arbejdsgruppen. Invitation med datoer er vedhæftet dette referat.

Punkt 4
Dagsordenspunkt Gensidig information
Alle
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af
punktet
3

Sagsfremstilling

Information fra skolen:
- Logbogsarbejdet
Gruppen hviler lidt, da vi afventer mulighederne i den nye
læringsplatform
Information fra praktikken:
- Orientering fra møde i EPOS med titlen: ”Revision og udvikling af

praktikvejlederuddannelsen – den kompetente praktikvejleder” afholdt d. 4. maj
(Karen M Lund)
Karen M L fortalte om mødet (oplæg om relationelle paradigme,
mere borger - mindre patient, vejledning fra overordnet til konkret
niveau m.v.) Præsentation af elevtyper. Resultatet af
gruppearbejdet er vedhæftet dette referat.

Referat

Punkt 5
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af
punktet
Sagsfremstilling
Referat

ÅRSPLAN 2015
1. møde 23.02.2015 Kl. 9-12
2. møde 10.06.2015 Kl. 9-12
- EUD reform
- EUD reform
3. møde 16.09.2015 kl. 9-12
4. møde 12.11.2015 Kl. 1215
-

EUD reform

-

Praksisnærhed, synlig læring, differentiering – James Nottingham
Overgange/Skole-praksisdage/Forberedelse til praktikken, Elevernes
faglige forudsætninger tages med i 2015

Igangværende
arbejdsgrupper
Logbog

-

EUD reform

Styregruppe

Kommende
aftaler
Eva P, Ulla L, IngeSkolen indkalder til
Marie, Birte S, Dorte M S nyt møde først i
og Gitte
det nye år –
afventer Moodle
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Dokumentation pilotprojekt
Thisted
Praktikuddannelsens
organisering/forberedelse til
praktikken

Praktikmålsprodukt
Temaeftermiddage

Ulla L, Nina J, Gitte S,
Inge-Marie K, Gitte

Der er kørt 2 hold
igennem – tages
med på møde den
16/9
Gruppe 1: Anne Høyrup, Der er nedsat 2
Karen M Lund, Susanne
arbejdsgrupper på
Aes, Dorte M Søgaard og mødet den 11/11Ilse Sørensen.
14. Skolen
indkaldes til møde
Gruppe 2: Mona
først i det nye år.
Østergaard Klit, Inge
Afsluttet 10/6-15
Marie Kristiansen, Nina
Jexen og Ulla Laursen,
Dorte M Søgaard.
Ruth, Eva P, Nina J,
Karen Marie, Gitte og
Inge Marie
Ulla L, Anne H, Ilse S,
DMS, Ruth S

Afventer 2. møde
Skolen indkalder til
møde

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 og godkendes på mødet.
Endelig godkendelse af referatet sker på næstkommende møde.
Hvem der er Gamemaster på næstkommende møde aftales.
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