Skole-praktikforum møde
D. 16. september 2015 kl. 9-12 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,
MONA ØSTERGAARD KLIT, SUSANNE ÅES, RUTH SKRIVER OG INGUN L.
REFERENT: BERIT BORGÅ
GAMEMASTER: INGE-MARIE

KRISTIANSEN

DAGSORDEN
Mødeindledning, hvor vi aftaler de praktiske rammer for dagens møde og
prioritering af dagsordenen.
Indsatsforum
Kl. 9.00 til 11.00
(inkl.
formiddagskaffe)

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.

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg

EUD-reform

Tidsramme
Aftaler

1 time

Gitte B Jensen
Opsamling:
- Erhvervsfaglig påbygning
Status efter LUU mødet 10/9-15.
- Optaget til 1/1 2016/arbejdsgivere
Status fra arbejdsgruppen
- Talentspor (Skole – Praktik T1 og T2)
Status efter LUU mødet 10/9-15.
- EUX
Status

Inge Marie bød velkommen til mødet og Gitte fortalte kort om
resultatet af LUU mødet i sidste uge.
Et enigt LUU beslutter at benytte lovrammens muligheder for optil 4
ugers erhvervsfaglig påbygning med specialefag på trin 1 delen af
SOSU uddannelsen.
Der gives mulighed for at afkorte individuelt såfremt eleven får brug
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for de 4 uger i praktikken for at nå uddannelsesmålene.
Disse 4 uger kan placeres som 2 uger i forlængelse af 1.
skoleperiode samt 2 uger i forlængelse af 2. skoleperiode. På første
skoleperiode afvikles specialefaget ’demens’ samt ’rehabilitering’
Talentspor:
Gitte forklarede kort om talentarbejdet. LUU har nikket til
rammesætningen omkring talentarbejdet, der tager
udgangspunkt i www.talentvejen.nu.
Man kan lokalt på den enkelte skole beslutte hvordan man
arbejder med talentspor. Talentspor er en ret eleverne har og
skal vælges fra starten af og indskrives i uddannelsesaftalen.
Oplægget som Gitte kort gennemgik, er skolens første skridt
ind i arbejdet med talentspor og der er stadig mange
uafklarede punkter. Der er ønske om et samarbejdsforum
omkring talentspor så der sikres et godt samarbejde mellem
skole og praktik. Hænger også meget sammen med RKV.
Den nye uddannelsesordning starter op pr. 1/11-15 – dette
er besluttet i samarbejdsforum og LUU. Dette er vigtigt også i
forhold til uddannelseskontrakten, som er ændret.
EUX:
PASS samarbejder stadig med UVM på at finde ud af, hvordan
en EUX skal se ud hos os
Optaget 1/1-16:
Vi er landet med nogle konkrete strategier og arbejdsgange i
forhold til Trin 1 optaget. Annoncering er også ved at være på
plads. Dette er et godt udgangspunkt for Trin 2 optaget, som
der arbejdes med. Der er en ret stor kompleksitet så det vil
tage tid at få landet optag.

Indsatsområde

Moodle herunder Logbogsarbejdet

Ansvarlig
Effekt

Skolen

Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

Orientering om moodle systemet. Afklaring af logbogsarbejdet
fremadrettet.

½ time
Gitte orienterede om moodle og viste moodle platformen.
Vi håber, at det på sigt bliver der, hvor praktikvejlederne
også kan gå ind.
Moodle er den pædagogiske platform, derudover har vi
elevplan, som er den formelle platform, hvor man registrerer
fravær og vinger de faglige mål af. Vores fremtidige
vidensdelingsplatform hedder sharepoint. Skolekom fades
langsomt ud. Pr. 1/1 lukker skolekom mailadresser – de får
outlook i stedet for.
Nye holdoversigter sendes ud til arbejdsgivere med de nye
mailadresser.

Aktuelt forum
Kl. 11.00 til 12.00
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Punkt 1
Bemærkninger til
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

Punkt 4
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af
punktet
Sagsfremstilling
Referat

Ingen bemærkninger

PASS Erklæringer
Inge Marie Kristiansen
15 min.

Originalt dokument til skolen, sådan at eleven kan få det udleveret
ved afslutning af uddannelsen.
Det er et lovkrav, at skolen skal ligge inde med det originale
dokument. Skal skolen have et originalt dokument med
underskrifter eller er det nok med et indscannet eksemplar,
der sendes elektronisk? I Region Nordjyllland sender de
praktikerklæringer via elevplan. Vigtigt at få undersøgt om
elevplan er juridisk gældende. Indtil da besluttes det, at
praktikstederne sender originalen til skolen pr. post. Dette
punkt tages med på næste møde.

Temaeftermiddage
Arbejdsgruppen/DMS
15 min.

Status
Dorte fortalte kort om temaeftermiddagens forløb. Der vil
være workshops og Café drøftelser. Der er pt. 65 tilmeldt i
Skive og 33 i Thisted. Husk tilmelding til bb@sosu.stv.dk

Dokumentation
Arbejdsgruppen
15 min.

Status og aftaler fremadrettet i forhold til projektet
Nina J og Inge Marie fortalte kort om arbejdet med projektet
og uddelte et eksempel på et forløb. Vigtigt med en god
brugervejledning til det tekniske.
I 2. runde er de fleste udfordringer fra 1. runde pudset af og
der er kommet gode tilbagemeldinger fra eleverne.
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Vejlederne synes det er rigtig dejligt med nogle helt konkrete
redskaber. Det bliver mere systematisk at arbejde med og
sætte fokus på dokumentation.

Punkt 5
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af
punktet
Sagsfremstilling

Referat

Gensidig information
Alle
15 min.

Information fra skolen:
Information fra praktikken:
- Viborg kommune forsøger med at lave et pilotstudie
unit med 8 beboere, hvor 11 elever skal hjælpe med at
passe dem dag og aften. Der vil være en sygeplejerske
fast tilknyttet. Eva kommer med en tilbagemelding på,
hvordan det er gået.
- På HEM har de lige været igennem en sparerunde som
også er gået ud over vejledere. Der er praktiksteder
nu, hvor der ikke er assistenter ansat og derfor skal de
kliniske vejledere klædes på til opgaven. Det er det
sammen i Region Nordjylland.
Se ovenfor

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 – 15
4. møde 12.11.2015 Kl. 12-15
– afkortet til 12.00
-

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
4

og Gitte
Dokumentation pilotprojekt
Thisted

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

Praktikmålsprodukt

Ruth, Eva P, Nina J,
Karen Marie, Gitte og
Inge Marie
Ulla L, Anne H, Ilse S,
DMS, Ruth S

Temaeftermiddage

det nye år –
afventer Moodle
Der er kørt 2 hold
igennem – tages
med på møde den
16/9
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.
Liste Gamemaster:
1. møde 2015

-

Dorte M Søgaard

2. møde 2015

-

Ulla Laursen

3. møde 2015

-

Inge M Kristiansen

4. møde 2015

-

Ilse Sørensen

1. møde 2016

-

Ruth Skriver

2. møde 2016

-

Susanne Aes

3. møde 2016

-
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