Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 – 12.00, i lokale 228
på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen,
Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten
Velschow, Hanne Stilling
Referent: Kirsten Lauritsen
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt. Stor ros til referenten.
2.

Godkendelse af dagsorden for mødet.

Godkendt.
3.

Hvad rører der sig i forhold til uddannelserne på skolen og i praksis?

Nyt fra skolen:
Den nye reform er trådt i kraft og der er fuld fart på de nye grundforløb.
Vi er meget opmærksomme på elevantallet og er bekymret for, om der er elever nok til
hovedforløbene til januar 2016.
Vi forsøger, at oprette et turbohold for grundforløb 2 SU, med start den 26.10.15 forløbet er på 10 uger. Vi har pt. en pæn stor gruppe, som er kvalificeret til turbo holdet.
Vi påtænker, at fortsætte med turbohold i det omfang, vi har elever til det.
Der er fokus på den kommende udbudsrunde 2017. Sammen med skolens bestyrelse ser
vi på strategi og hvad vi vil byde ind på. Forventeligt vil vi byde ind på det, der allerede
nu er vores uddannelsesområde.
Der er beskrevet et geografisk element i udbudsrunden og det er vi selvfølgelig glade
for.
Igennem et stykke tid har vi arbejdet på at få akademiuddannelsen i sundhedspraksis til
SOSU Nykøbing F. Det forventes, at det hovedsageligt vil være socialsundhedsassistenter, som vil tage uddannelsen men pædagogiske assistenter har også
adgang. Der er pt ikke grundlag for at starte et hold specielt for pædagogiske
assistenter. Uddannelsen er en overbygning på deres uddannelse og med mulighed for
at gå videre på diplomuddannelsen.
Det vil være Erhvervsakademi Sjælland, som udbyder uddannelsen og afviklingen vil
være i tæt samarbejde med dem. Markedsføringen er i gang og sker via et
ambassadørkorps og FOA.
Der afholdes regionale mesterskaber i SOSU Skills den 01.10.15 på UCSJ i Bispegade.
Alle opfordres til at kigge forbi. SOSU Nykøbing F. stiller med 2 hold og det hold som
vinder, går videre til Danmarks mesterskaberne.
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I den forbindelse spørger FOA ind til, hvordan eleverne kan få tid til at øve sig, når de er
i praktik. Skolen oplyser, at vi indtil nu har haft et rigtig godt samarbejde med
arbejdsgiverne. Eleverne følger et træningsprogram, som ligger over nogle dage.
Skolen har et valgfag på en uges varighed og som er bygget op omkring Skills, men
overvejer også andre muligheder for at brede det mere ud på skolen.
Regionen:
Har i øjeblikket medarbejdere på kurset ”Den kritisk syge”. Det er anden gang, de har
medarbejdere med på dette kursus og medarbejderne er meget motiveret og det var en
stor succes sidste gang.
FOA Sydsjælland:
Har skolen forholdt sig til de udmeldinger, der er kommet fra KL i forbindelse med
dimensioneringen, hvor der er tale om en nednormering med 800 social- og
sundhedshjælpere og en opnormering med 400 social- og sundhedsassistenter –
overordnet set en nednormering på 400 elever på dimensioneringen?
Skolen mener, at det er en uheldig udmelding at komme med, når tingene ikke er faldet
på plads og udmeldinger fra ministeret og det faglige udvalg er, at der stadig vil være en
SSH uddannelse.
Dimensionering:
Det forlyder, at der formentlig bliver lavet en forlængelse af den eksisterende
dimensionerings aftale.
Christina Graungaard udtrykte bekymring i forhold til det antal ansøgere, som der er nu,
hvor de slet ikke kan komme i nærheden af den nuværende dimensionering og syntes,
at det er problematisk med 4 optag om året – kunne det være 2 optag om året?
4. Punkter til beslutning.
4.1 Godkendelse af lokal undervisningsplan for grundforløb 1 + 2 (LUP).
Undervisningsplanerne har været længe undervejs, da der har været store ændringer i
grundforløbet.
Skolen er opmærksom på, at udarbejdelsen af undervisningsplaner skal ske i
samarbejde med LUU og fremover kommer LUU til at spille en stor rolle i dette arbejde,
som kan kvalificere planerne rigtig meget og gør dem endnu bedre.
Der skal meget snart tages fat på undervisningsplaner for SSA uddannelsen og her vil
Pia Lindquist gerne være med.
Ændringer til planen for Grundforløb 1:
Side 3 – kontaktlærerens opgaver:
Hvordan kan det praktisk lade sige gøre. Guldborgsund oplever, at nogle elever ikke
kender deres kontaktlærer.
Skolen er meget opmærksom på, at kontaktlærerne har fokus på elevernes læring og de
holder både formelle og uformelle samtaler med eleven.
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Det er uddannelseskonsulenterne, der afholder fraværssamtaler med eleverne men i tæt
samarbejde med kontaktlæreren. Arbejdsgiver bliver inddraget, hvis eleven har en
uddannelsesaftale.
Side 4:
Spørgsmål til hvad en uformel kompetence kan være – hvad tænker skolen det kunne
være? Det blev besluttet, at skrive nogle eksempler ind.
Side 7:
En elev kan kun deltage i grundforløb 1 en gang, så hvis man dropper ud, kan man ikke
tage det igen. Grundforløb 2 kan tages 2 gange.
Side 15 - udbud af valgfag:
Hvorfor er de 2 ugers valgfag i dansk på niveau F?
Det er for at få uger nok, så de opnår det niveau, de skal have.
Ændringer til planen for Grundforløb 1, SU:
Side 5 øverst:
Hvad laver eleven, hvis de har fravalgt et fag?
De har lov til at deltage i undervisningen selvom de har fravalgt faget og der er også
mulighed for at lave lektier eller andet studierelevant arbejde.
Ellen Larsen er læsevejleder og har overtaget nogle af Connie Brusvangs opgaver.
Grundforløb 1 skal ikke købe deres bøger, skolen har købt en portal og til grundforløb 2
købes der klassesæt.
Konklusion:
Flot arbejde – og kan godkendes med ovenstående justeringer.
Undervisningsplanerne bliver lagt på skolens hjemmeside.
4.2

Godkendelse af turboforløb for grundforløb 2 SU. Bilag vedlagt.

Skolen er i gang med at optage elever til turboforløbet.
Det blev drøftet, om det er væsentligt, at eleverne har praksiserfaring inden optagelse
på turboforløb.
Lolland kommune har i talesat, at de skal have praksiserfaring for at blive optaget.
Skolen ser på om eleverne har en HG, HF eller STX el. lign. som er nødvendigt for at de
kan nå niveauet på de 10 uger.
Turbo eleverne kommer ikke i VFU. Arbejdsgiver må være OBS på eleven, når de
kommer ud i den første praktik.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 – 12.00, i lokale 228
på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
Konklusion:
Der skal stå, at arbejdserfaring kan være af forskellig art.

5.

Punkter til drøftelse.
5.1 Drøftelse af retningslinjer for talentspor, herunder hvilken betydning valg
af talentspor får for praktikuddannelsen.
Ifølge den nye bekendtgørelse skal eleverne have mulighed for at gennemføre
uddannelsen på talentspor (ekspertniveau). De kan vælge det fra start af uddannelsen
eller vælge det til, lige så vel som de kan vælge det fra igen og talentelever kan også
spottes i praktikken.
Alle SSA elever som er optaget på hold august 15 og oktober 15 er optaget på
talentspor.
Grunden til dette er, at man på det tidspunkt de blev optaget ikke vidste om de kunne
vælge det til efter start. Skolen vil så vurdere, så godt som det nu er muligt, om alle
skal forblive på talentspor. Arbejdsgiver får besked, hvis der ændres i dette.
Hvad er talent? Hvem er det, der vælger, hvem som har talent?
Skal der udfyldes en særlig ansøgning for at blive optaget på talentspor?
Vi har en ide om, at eleverne sidder rundt om i klasserne, hvordan gør vi det? Kan vi
stille dem nogle særlige udfordringer. Er der nogle særlige mål (ekspertmål)?
Skal der være talentfulde vejledere i praktikken, der forstår at udfordre eleven og
hvordan kan man pleje et talent. Kan man blive talent på et bestemt område?
Kan man melde fra, hvis man ikke har en praktikvejleder, som matcher en talentelev?
Lise Rasmussen oplyser, at der er besparelser i psykiatrien og kan være i tvivl om, der
er de praktikpladser, som der er behov for?
Konklusion:
Talentspor står beskrevet i bekendtgørelsen samt i uddannelsesordningerne. Eksempler
på mål på ekspertniveau, er vedlagt referatet.
Reformens hovedoverskrift er, at alle skal blive så dygtige som muligt.
6. Punkter til orientering.
6.1 Orientering om lokal undervisningsplan for social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Punktet blev behandlet under punkt 4.1
6.2

Orientering om overgangsordninger.

Der har ikke været behov for at starte hold op efter gammel ordning.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 – 12.00, i lokale 228
på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
7.

Orientering fra kursus.

Der er i øjeblikket lav aktivitet på kursusområdet. Kurserne bliver nedprioriteret ude i
praktikken.
Status fra kursusafdelingen er vedlagt referatet.
8.

Punkter til næste møde.
 Ansøgning og praktikgodkendelse privat aktør.
 LUU’s møde med skolens bestyrelse.

9.

Eventuelt.

Christina Graungaard spørger om planerne for de enkelte hold kan lægges på skolens
hjemmeside.
Skole- praktikplanerne for alle hold ligger allerede på skolens hjemmeside under hver
enkelt uddannelse.
Problemstilling vedr. godkendelse af private aktører blev drøftet. Det er uheldigt, at hvis
man ikke får godkendelsen fra den ene skole, så kan man søge på en anden og blive
godkendt her.
Skolerne skulle gerne have samme procedure for godkendelse. For at undgå dette i
fremtiden, kan vi give PASS besked, hvis vi afviser en ansøgning.

