REFERAT
DAGSORDEN
LUU/LEU
Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg
Deltagere: Eva Pedersen – Viborg Kommune
Dorte Søgaard – Skive Kommune
Nina Jexen – Thisted og Morsø Kommune
Lone G. Kolbæk – Region Midt, Regionshospital Viborg
Karen Marie Lund – Region Midt, Regionshospital Viborg
Ruth Skriver - Regionspsykiatrien Distrikt Vest
Mai-Britt Mejrsk – Fag og Arbejde Viborg
Malene N Laursen - Fag Og Arbejde Skive
Nina Bang Vognsen - Fag Og Arbejde Thisted
Gitte Jensen - SOSU STV, vicedirektør
Helle Damsgaard – SOSU STV, kursusleder

Afbud:

Mona Ø Klit – Region Nord, Sygehus Thy/Mors
Vibeke Bøje – Viborg og Skive Kommune

Tidspunkt: 6. december 2016 kl. 9.00 – 12.00 på SOSU STV
Referent: Berit Borgå
Dagsorden
Punkt 1
Endelig godkendelse af
referat fra sidste møde

(evt. kommentarer til sidste mødes referat)

Ingen kommentarer
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Punkt 2
Dagsordenspunkt

Faste punkter til/fra PASS:

Punkt 3
Dagsordenspunkt

TEMA punkt aftalt af LUU medlemmer

Punkt 4
4A
Dagsordenspunkt

Punkter fra sidste møde samt tilkomne punkter

Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Skolen

Referat

Intet aktuelt

Året der gik rykkes til første møde i 2017

Endelig beslutning af 2017 – uddannelsesoptag og
Skole/praktikflow.

LUU tager endelig stilling til holdstart i 2017 – samt den
heraf følgende dimensioneringsfordeling
Gitte indledte sit oplæg med at fortælle om alle de
udfordringer, der har været omkring arbejdet med
den ny SOSU-uddannelsesstruktur.
Rammeforudsætninger fra ad hoc arbejdet:
1. Ferien ligger som udgangspunkt i første
praktik og sidste praktik. (der placeres ikke
ferie i psykiatripraktikken pga. evt. opdeling
af praktikken i kommunerne. Der placeres
ikke ferie i somatikpraktikken på sygehus
delen)
2. elevprofiler – elevtyper, der kan/skal tages
hensyn til
3. fælles dato for start på psykiatripraktik og
somatik praktik
4. ’ingen’ overlap i psykiatripraktik og somatisk
praktik
I flowplanen er ferien placeret i skoleperioderne og
der er også placeret i praktikperioderne, men IKKE
datofastsat.
Februar 2017 ordinær optaget:
Det besluttes at flytte ferieuge 7 fra skoleperioden
således, at den placeres i praktikperioden.
Herefter godkendes skole/praktikplanen for februar
2017 optaget.
Maj 2017 merit optaget:
Husk at være opmærksom på profilerne til dette
optag. Den primære målgruppe vil være uddannede
hjælpere på 25 år eller derover med mere end 2 års
relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år.
Skole/praktikplanen for maj 2017 merit optaget blev
godkendt.
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Maj 2017 ordinær optaget:
Vigtigt at sikre flow, så der ikke bliver
uddannelsesslip fra GF2 til hovedforløb. Vi har GF2
november 2016 hold, som bliver færdige og klar til
at gå i gang på et ordinært maj hold.
Udfordring med ordinært maj optaget er primært
overlap i psykiatripraktikken – her kan der arbejdes
med erhvervsfaglig påbygning og placering af ferier
samt færre eller flere elever i praktik på en gang.
En mulig udfordring ved ikke at udbyde et maj
ordinær optag kan blive:
• at vi ikke kan opfylde dimensioneringen.
• at GF2 elever fra november 16 ’forsvinder’
• Vi ’forstyrrer’ det gode flow af ansøgere til
GF2
• andet
slutteligt informeres om, at der er nedsat lokale
arbejdsgrupper i Nord (Thisted, Morsø kommuner
samt Region Nordjylland) og i Midt (Skive og Viborg
kommuner samt Region Midtjylland) bestående af de
enkelte kommuner og regionerne og skolen.
Formålet med disse arbejdsgrupper er at følge de
enkelte optag nært, så der er mulighed for at
iværksætte nødvendige justeringer hele tiden
Det aftales at vi afholder et ekstraordinært LUU
møde den 6/1 fra kl. 8.30 – 10.30

4B
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

4C
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Opsamling fra LUU LUP dagen - Sammenhæng
mellem kompetencemål, praktikmål og læringsfokus

Endelig ’godkendelse’ af LUP rammen samt LUP
udviklingsforløbet
Udsættes til næste møde

Strategi og ramme for etablering af tilstrækkelige
psykiatripraktikplader i ny SOSU uddannelsen

Drøftelse af muligheder, udfordringer og problemstillinger
vedr. etablering af tilstrækkeligt antal
psykiatripraktikplader.
Vedtagelse af strategirammen for 2017
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Referat

4D
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

4E
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat
Punkt 5
Orienteringspunkt

Drøftes videre på LUU mødet den 6/1-17

Indsatsbehov for implementering af NY SOSU
uddannelse

Drøftelse af hvilke behov LUU vurderer der vil være
nødvendige for implementeringen af ny SOSU struktur og
–uddannelser i vores område
Drøftes videre på LUU mødet den 6/1-17

Fremtidige mødedatoer
Alle

Der ønskes planlagt fremtidige mødedatoer for 1. halvår
2017.
Der udsendes doodle omkring mødedatoer

Orientering fra skolen

Referat
Punkt 6
Orienteringspunkt

Orientering fra udvalgsmedlemmer

Referat

Der bliver ikke lavet kursuskatalog i år, da det er
vores erfaring, at man orienterer sig mere og mere
på hjemmesiden. Se dette link:
http://www.sosustv.dk/efteruddannelse/kurser.aspx
I stedet laver vi nogle nyhedsbreve, så hvis I ikke
allerede er tilmeldt kan dette gøres på følgende link i
boksen til højre:
http://www.sosu-stv.dk/efteruddannelse.aspx
Kursusaktiviteten er faldende pga. færre ledige,
rotationsmidler er bortfaldet m.v.
Vi har omorganiseret således at kursusundervisere
også indgår i grunduddannelserne. Så vi opgraderer
vores mulighed for at udnytte de mange
kompetencer, vi har i huset.
Vi intensiverer vores opsøgende arbejde.

-

Nyt fra kursusafdelingen
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Punkt 7
Dagsordenspunkter og
ansvarlige

Punkter til næste mødes dagsorden

Pun8

Eventuelt

1. Strategi for videreudvikling af psykiatri og somatik
2. Stampraktik
3. Talentspor og ekspertniveau

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:
Referatet sendes ud og der er mulighed for at kommentere indenfor 7 dage
hvorefter det lægges på skolens hjemmeside.
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Årsplan 2017
•temapunkt:
•ÅRET DER GIK

•Besvarelse til EPOS om
aktivitet og behov for
nyudvikling indenfor AMU
•temapunkt: formandsvalg

4. møde+
evt. 5. møde
September/no
vember

6. januar

3. møde
Maj/juni

2. møde
Marts/april

1. møde

• udviklingsredegørelse til PASS
• præsentation af handleplan
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