REFERAT
LUU/LEU
Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg
Deltagere: Eva Pedersen – Viborg Kommune
Dorte Søgaard – Skive Kommune
Nina Jexen – Thisted og Morsø Kommune
Karen M Lund – Region Midt, Regionshospital Viborg
Ruth Skriver – Regionspsykiatrien
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
Mona Ø Klit – Region Nord, Sygehus Thy/Mors
Vibeke Bøje – Viborg og Skive Kommune

Tidspunkt: 20. februar 2017 kl. 9.00 – 12.00 på SOSU STV
Tilmelding: senest d. 16. februar 2017 til bb@sosu-stv.dk
Dagsorden
Punkt 1
Endelig godkendelse af
referat fra sidste møde

(evt. kommentarer til sidste mødes referat)

Ingen kommentarer

Punkt 2
Dagsordenspunkt

Faste punkter til/fra PASS:

Punkt 3
Dagsordenspunkt

TEMA punkt aftalt af LUU medlemmer

Intet aktuelt

Året der gik
Bilag 1
Det flyttes til næste møde pga. udfordringer med at
trække oplysningerne fra uddata.
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Punkt 4
4A
Dagsordenspunkt

Punkter fra sidste møde samt tilkomne punkter

Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Skolen

Referat

4B
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Referat

Godkendelse af skole/praktikplan august og nov. 17

45 min
Der ønskes en drøftelse af og beslutning vedr. optag på
assistentuddannelse til august og november
Bilag 2 – skolepraktikplaner for de to optag
Bilag 3 - flowplan for 2017 optagene
Skolepraktikplanerne blev drøftet. Det er fortsat et
ønske for Regionerne, at de starter på samme tid i
somatik og psykiatri praktik. I dette forum vil vi
arbejde med at få overlap til at fungere. Der er
udfordringer alle steder og vi må være fælles om at
løse dem.
LUU godkender optagene og skole/praktikplan på
august og november 2017 og arbejder fortsat videre
med at håndtere overlap i praktikkerne – jf sidste
LUU referat. LUU arbejder videre med at finde de
gode løsninger på udfordringerne.
Skolen arbejder videre i andre foraer med at udvide
reguleringsmulighederne.
Arbejdsgiverne i skole/praktiksamarbejdet har
besluttet at afprøve påbygningsuger i 2017
optagene. Der kan komme ting fra PASS, der gør at
vi skal tage planerne op igen.
Teksten omkring sommerferie i praktikken ændres –
nye planer lægges på hjemmesiden.

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

30 min
Fast punkt på dagsordenen – jf. referat fra sidst
Videre drøftelser af hvordan opgaven med
psykiatripraktikpladser kan løses i kommunerne og
regionen
Der skal findes flere psykiatripraktikpladser.
Eksempel februar 2017 optaget Skive afd:
Optaget i alt 27 elever
Viborg Kommune 11 elever
Skive Kommune 6 elever
Region Midtjylland 10 elever
33/67 fordeling:
Region Midtjylland skal finde 9 pladser
Skive kommune skal finde 6 pladser
Viborg Kommune skal finde 12 pladser
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Den nuværende dimensionering er gældende til og
med 2018.
Hvordan håndteres frafald ift. praktikfordelingen –
dette blev drøftet, og det er vigtigt at have det
pædagogiske og uddannelsesmæssige perspektiv for
øje.

4C
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Indsatsbehov for implementering af NY SOSU
uddannelse
15 min
”Klargøring” af vejledere – punkt fra sidste møde
Viborg kommune har ”syet” praktikmappen om til de
nye mål og haft samtaler med vejlederne.
Thisted Kommune har i samarbejde med
kursusafdelingen lavet et ”Update” kursus for
praktikvejlederne og der er afholdt møder med
vejlederne. Der vil blive lavet nogle opsamlings og
evalueringsmøder.
Region Midtjylland arbejder overordnet på et
vejlederprogram som alle vejledere uanset
uddannelse skal gennemføre. På HEM arbejdes der
på, at vejledere kan tage et akademimodul. Der
afholdes også praktikvejledermøder, og der er
planlagt en temadag.
I psykiatrien er der afholdt informationsmøder og
heldagsmøder på overordnet plan.
Region Nordjylland afholder også møder med
henblik på at få lavet noget for praktikvejlederne.
Der er arbejdet med pilotprojekter omkring
ekspertniveau og disse ønskes inddraget.
Skive Kommune er i gang med at udvikle nyt
materiale og klæde vejlederne på. Der er afholdt
informationsmøder og udviklingsdage m.v.
Er der noget som LUU/LEU skal ud at gøre samlet i
forhold til at klæde vejlederne på?
Der efterspørges pædagogik i efteråret 2017 –
meget konkret og i forhold til det, de skal som
praktikvejledere. Hvordan skal målene omsættes?
Hvordan arbejder vi med overgangene? Hvordan
kvalificerer vi arbejdet med hjælpeskemaerne?
Ønske om temadage både i Skive og Thisted.
LUU/LEU kan evt. lave noget i forlængelse af det
PASS afholder i april.
SP Forum arbejder videre med at arrangere
temaeftermiddage i efteråret.
FOA er optaget af, at SOSU-assistenter vejleder
SOSU-assistenter og SOSU-hjælper vejleder SOSU-
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hjælpere i forbindelse med, at det nu er 2
selvstændige uddannelser samt at vejlederen er
rollemodel.
Det tilstræbes så vidt muligt på de enkelte
praktiksteder, men det er ikke sikkert, at det kan
garanteres alle steder. Der er også steder i
Regionerne, hvor det er sygeplejersker, der vejleder
assistenterne.

4D
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Punkt 5
Orienteringspunkt

Talentspor og ekspertniveau
alle
15 min
Åben drøftelse af status og erfaringer med at arbejde med
talentsporselever
Viborg Kommune har lavet udvidet materiale til
disse elever, så de kan udfordres på et lidt højere
niveau.
Skive Kommune har arbejdet ud fra det materiale
LUU/LEU har lavet og arbejdet med de iboende
kompetencer.
Thisted Kommune har også udarbejdet materiale til
talentspor og ekspertniveau.
Region Nordjylland har skitseret mulighederne ifm.
introduktion og ladet eleverne arbejde ud fra
forskellige temaer, hvor de har fremlagt dette for de
øvrige elever samt en del andre tiltag på forskellige
områder.
Region Midtjylland har også en masse aktiviteter i
gang i forhold til dette og i psykiatrien har de
skærpet opmærksomhed på disse elever.
Det indstilles til Skole/Praktik forum at komme med
et bud på, hvordan det fremtidige arbejde med dette
kan se ud.
Skolen arbejder på at få tilrettet diverse materialer
og lagt dette på hjemmesiden.

Orientering fra skolen
-

Handleplan
Handleplanen ligger nu på hjemmesiden
Orientering fra møde i RKS samarbejdet
Dette er nævnt under punkt 4A

Andet:
Der er udsendt en invitation fra PASS omkring
implementering af den ny SOSU-uddannelse den
6/4. Vigtigt at LUU/LEU er repræsenteret.
Man tilmelder sig hver især og giver BB en melding
så hun kan sende samlet ud, hvem der deltager.
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Der arbejdes med matematik og nudging – evt. som
valgfag på hovedforløbet.
Status på EUX: Vi har pt 12 elever, der går på et EUX
forberedende GF2 – de har ikke nået
højniveaufagene endnu, så det er spændende at se,
hvor mange der hænger ved. Det ser ud til at der kan
startes et lille hold.
Der er afsat midler i kommunerne til ”fra ufaglært til
faglært” samt fra SOSU-hjælper til SOSU-assistent.
FOA er i gang med at afklare diverse omkring løn
mv.
Skolen vil gerne opfordre til, at PASS erklæringer
sendes hurtigst elektronisk ind.

Referat

Se under de enkelte punkter

Punkt 6
Orienteringspunkt

Orientering fra udvalgsmedlemmer
-

Nyt fra kursusafdelingen
o Praktikvejlederuddannelsen
Vi udbyder i efteråret igen
o

Medicinkurser
SOSU-assistenter efterspørger disse
God ide til praktikvejlederne

HEM har arbejdet med logbogsskrivning og har
udarbejdet en vejledning hertil. Den sendes med
referatet ud.
Ny leder på ældreområdet i Thisted Kommune - Anne
Fink.
Ny profilfilm for SOSU-STV blev vist i skitseform.

Referat

Se under de enkelte punkter

Punkt 7
Dagsordenspunkter og
ansvarlige

Punkter til næste mødes dagsorden

Pun8

Eventuelt

1. Strategi og ramme for etablering af
tilstrækkelige psykiatripraktikplader i ny
SOSU uddannelsen
2.
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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:
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:

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

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

6. januar

3. møde
22. Maj

2. møde
20. februar

1. møde

• præsentation af handleplan

• udviklingsredegørelse til PASS
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