Referat af Skole-praktikforum møde
D. 22. november 2016 kl. 8.30-11.30 på Social- og Sundhedsskolen
TIL STEDE: EVA PEDERSEN, CAMILLA TILSTED, NINA JEXEN, LOTTE QUIST, DORTE M SØGAARD,
MARIANNE VILLEKOLD, SUSANNE AAES, INGE MARIE KRISTIANSEN, KAREN M LUND, ANNE
HØYRUP, EVA PEDERSEN, GITTE B JENSEN, INGUN L., TINA M AARUP
REFERANT: BERIT BORGÅ
GAMEMASTER:

GITTE B JENSEN

DAGSORDEN
Mødeindledning, hvor vi aftaler de praktiske rammer for dagens møde og
prioritering af dagsordenen.
Indsatsforum
Kl. 8.30 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.

NY SOSU uddannelse

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

LUU/LEU – LUP dag
Gitte Jensen
Implementering af LUU´s arbejde
Tilbagemelding fra LUU LUP dagen den 1/11-17:
Bilag 1: Referat fra LUU LUP dagen
Gitte gennemgår resultaterne af arbejdet fra LUU.
Koblingspunkter er ændret til læringsfokus
Oplæg sendes med dette referat ud.
Det videre arbejde blev drøftet i grupper:
- Optagetheder fra Netværksforum - Kan vi også
inkludere fælles kompetencemål og læringsfokus
(ad-hoc gruppe)
- 3. SKP hjælper udd. – læringsfokus
3) Praktikpladser – hvordan finder vi
dem/praktikpladsfordeling (somatik) – drøftelse af
”hvad der er relevante praktikpladser i somatikken”?
Sygehus/primær
Hvordan skal/vil vi arbejde med de to uger?
(10+2+28? 10+2+26?)
2) Psykiatri
Hvordan skal/vil vi arbejde med de to uger?
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1) Hvordan arbejder vi med ”vurdering af
praktikmål” somatik/psykiatri
Hvordan arbejder vi med delpraktikker?
- Kan vi udvikle fælles modeller?
Overordnet formel drøftelse omkring ramme til
arbejdet med og etablering af psykiatripraktik i LUU
Til næste møde:
Delpraktikker og det videre arbejde med dette
Fremtidig mødestruktur i SP forum

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

Sidste nyt vedr. flowplan og
dimensioneringsfordeling
Gitte Jensen
Oplæg til LUU mødet den 6/12 til endelig godkendelse
Gitte præsenterer den seneste flowplan og
dimensioneringsfordeling på mødet
Gitte præsenterede flowplan og
dimensioneringsfordelingen som den ser ud nu.
Thisted afd: Der er 3 optag i 2017 - februar og
august ordinær samt maj merit hold.
Skive afd: Ad-hoc gruppen i Region Midtjylland (De 4
skole repr. + 3 repr. fra somatik + 2 repr. fra
psykiatri) har arbejdet ud fra følgende
forudsætninger:
Ferieuge fordelingen: 33+17+33 (40+18+40)
Dimensioneringsfordeling og holdstart blev drøftet –
der er muligheder og udfordringer – specielt ift.
psykiatripraktikken.
Det er op til LUU at træffe den endelige beslutning.
Planen præsenteres på LUU den 6/12-16

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt

Praktikmål SOSU-assistentuddannelsen

Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

Materialet præsenteres og evt. drøftes i grupper

Eva Pedersen
Netværksgruppen af arbejdsgivere har arbejdet med at
fokusere praktikmålene for SOSU-assistentuddannelsen på
de enkelte praktikker, med det formål at gøre det lettere
for vejlederne og elever at overskue målene og have fokus
på forskellige mål i de enkelte praktikker.
Det vil give god mening for den overordnede forståelse af
praktikuddannelsen, at knytte kompetencemål til de
enkelte praktikker.

Eva præsenterede oplægget fra Netværksgruppen.
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Arbejdet med produktet sammenkoblet med skolens
perspektiv på kompetencemål tages med på LUU
mødet den 6/12 og på næste SP Forum møde, som
er den fredag den 6/1 kl. 9-15
Oplæg vedr. sammenskrivning medsendt

Aktuelt forum
Kl. 11.00 til 11.30

Punkt 1
Bemærkninger til referat
fra sidste møde

Punkt 2
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger

Gensidig information
Alle

Information fra skolen:
Information fra praktikken:
-

Referat
Punkt 3
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Eventuelt

-
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ÅRSPLAN 2017
1. møde 06.01.2017 Kl. 9-15
2. møde 8.02.2017 Kl. 9-12

3. møde 18.05.2017 kl. 9-15

4. møde 10.10.2017 kl. 9-12

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.
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

-

Nina Jexen

3. møde 2016

-

Susanne Aaes

4. møde 2016

-

Gitte B. Jensen

1. møde 2017

-

Eva Pedersen

2. møde 2017

-

Mona Ø Klit

3. møde i 2017

-

Anne Høyrup

1. møde i 2018

-

Karen Marie Lund

4

2. møde i 2018

-

Ingun L

3. møde i 2018

-

Tina M Aarup
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