Indbydelse til Skole-praktikforum møde
D. 6. januar 2017 kl. 10.30-15.00 på Social- og Sundhedsskolen
TIL STEDE: EVA PEDERSEN, CAMILLA TILSTED, NINA JEXEN, LOTTE QUIST, DORTE M SØGAARD,
MARIANNE VILLEKOLD, INGE MARIE KRISTIANSEN, KAREN M LUND, ANNE HØYRUP, EVA PEDERSEN,
GITTE B JENSEN, INGUN L., TINA M AARUP, BENTE SANDAL
REFERANT: BERIT BORGÅ
GAMEMASTER:

EVA PEDERSEN

DAGSORDEN
Mødeindledning, hvor vi aftaler de praktiske rammer for dagens møde og
prioritering af dagsordenen.
Indsatsforum
Kl. 10.30 til 14.30
Inkl. Frokost og kaffe

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.

NY SOSU uddannelse
Gitte B Jensen
Status – hvor er vi?

Der blev drøftet i små grupper:
1. psykiatripraktik – delt
2. vejledere – kompetenceudvikling/behov
3. somatikpraktik – hvordan?
Det er besluttet i LUU/LEU at have følgende opstart i
2017:
Skive: Ordinært februar og maj samt merit maj –
forventes også august og november 2017 optag
Thisted: Ordinært februar, merit maj samt august i
2017.
Det er i skole/praktiksamarbejdet besluttet, at alle
hold, der starter op i 2017 skal have 4 ugers
påbygning.
Det er desuden besluttet, at vi udelukkende arbejder
med standard og tvangsmeritter i optagene i 2017.
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(25 år og derover – minus 5 ugers teori
Hjælper udd. – minus 5 ugers teori og 5 mdr.
praktik)
Der er etableret arbejdsgiverforum i hhv. Midt og
Nord, hvor der vil være løbende drøftelser vedr.
optag og dimensionering.
Vedr. de 2 uger i somatisk praktik med fokus på
’tværsektorielle overgange og sammenhængende
pt/borgerforløb’ – sættes på som indsatspunkt til et
af de fremtidige møder.
Vigtigt at klæde vejlederne på til opgaven. LUU har
det på som punkt til det næste møde. Et vigtigt
opmærksomhedspunkt er, at assistenteleven er
væsentlig anderledes end nu.

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg

Tidsramme
Aftaler

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

Praktikmål SOSU-assistentuddannelsen
Eva Pedersen
Fra sidste møde:
Eva præsenterede oplægget fra Netværksgruppen.
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
Det aftales, at der løbende nedsættes
arbejdsgrupper til at arbejde videre med dette.
Der er etableret en ad hoc gruppe, der arbejder
videre med perioderne 1a+1b
Første møde i dette forum er 8.2.17
Gruppen fremlægger status på næste fælles
skolepraktikforummøde i maj

Fravær i elevplan
Skolen
Kort information om ændringer i elevplan vedr. fravær
Janni gennemgik kort ændringerne i elevplan vedr.
fravær. Det er ikke længere muligt for arbejdsgiver
at se elevens besked til fraværsårsagen. Det er
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fremover kun muligt at se, om fraværet er godkendt
eller ikke godkendt.
I Thisted kommune skal eleverne sende en mail til
arbejdsgiver med fraværsårsag – ellers bliver de
trukket i løn.

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler
Aktuelt forum
Kl. 14.30 til 15.00
Punkt 1
Bemærkninger til referat
fra sidste møde

Punkt 2
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Fremtidig mødestruktur i SP forum
Gitte B Jensen

Der ønskes en drøftelse af ønsker til den fremtidige
mødestruktur.
Den fremtidige mødestruktur blev drøftet og der var
følgende forslag:
SP forum mødes 4 gange årligt til 2-timers møder
om eftermiddagen – evt. virtuelt
Der arrangeres møder i arbejdsgiverforum i hhv.
Region Midtjylland og Region Nordjylland.
Der nedsættes løbende arbejdsfora/adhoc grupper,
der kan arbejde med mere konkrete ting.
Fælles SP forum 18/5 kl. 9 – 12 + 10/10 2017
Arbejdsgiverfora:
Nord 2/3 kl. 9-11 og Midt 8/2 kl. 14-16
Adhoc gruppe: 8/2 kl. 9 – 14
SP Forum Midt – der er aftalt møde
SP Forum Nord – der er aftalt møde
Ovenstående afprøves i 2017 og evalueres på det
første fælles SP forummøde i 2018.

Punkt 3
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Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Gensidig information
Alle

Information fra skolen:
Information fra praktikken:
- Viborg kommune er i gang med en struktur
ændring på mellemlederniveau.
- Temaeftermiddage - skal der arrangeres
noget? Arbejdsgruppen der mødes den 8/2
tager dette med også.
- Ny ældrechef i Thisted kommune
- Ny chef i Psykiatri i Region Midtjylland
- Ny struktur i Skive Kommune
-

Referat

Punkt 4
Dagsordenspunkt
Ansvarlig

Eventuelt

Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Punkt til næste møde:
Delpraktikker og det fremtidige arbejde med dette

ÅRSPLAN 2017
1. møde 06.01.2017 Kl. 10.30 15

2. møde 18.05.2017 kl. 9-12

3. møde 10.10.2017 kl. 9-12
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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

2. møde i 2018

-

Ingun L

3. møde i 2018

-

Tina M Aarup
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