Referat fra møde i LUU torsdag den 29.11.16, kl. 09.00 – 12.00,
lokale 210 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
Tilstede: Anette Due Hartmann (deltog i stedet for Ulla Dalby), Pia Lindquist Nielsen, Birthe
Kristensen, Christina Graungaard, Birte Engen, Carsten Madsen, Anne Bjerregaard, Kirsten
Velschow, Hanne Didriksen, Hanne Stilling-Meilgaard og Lotte Frøik som deltog under punkt 3.
Afbud: Ulla Dalby, Kjeld Saul, Birgit Hansen, Lise Rasmussen, Anette Aagaard Jensen, Jørgen
Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen og Jeppe Rosengård Poulsen.
Referent: Kirsten Lauritsen
1.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Der er kommet følgende kommentar fra Ulla Dalby til referatet fra det ekstraordinære møde den
04.11.16
Der står i referatet, at rammeplanen er godkendt med forbehold for praktik 3. Det kan forstås
som om, rammeplanen samlet set ikke er godkendt, hvilket den jo er.
Det vil være mere korrekt for eksempel at skrive, at rammeplanen er godkendt med ”garanti for
at forløbet af praktik 3 drøftes på ny i løbet af 2017”.
Der er kun garanti for, at rammeplanen drøftes igen, men ikke for at den ændres.
Kommentaren hænger fint sammen med det vi drøftede på mødet. Regionen har meget brug for
at praktik 3 drøftes igen og ja det er korrekt at selve rammeplanen er godkendt.
2.

Godkendelse af dagsorden for mødet.

Godkendt
3.

Nyt fra kursus.

Lotte Frøik er ansat som ny kursuskonsulent på SOSU Nykøbing F.
Lotte har en baggrund som underviser og kender området godt. Har tidligere samarbejdet med
SOSU Nykøbing F. og SOSU Sjælland.
Lotte orienterede om det fremadrettede arbejde på kursusområdet og af væsentlige punkter kan
nævnes:


I 2017 udbydes bl.a. ajourførings- og overbygningskurser som kan opkvalificere
praktikvejlederne. Derudover udbydes der også ordinære praktikvejlederkurser som
vanligt.



I 2025 skal der være et markant løft på demensområdet.



Kurser om arbejdsmiljø og etik – tanken er at der vil komme en drejning
dannelsesmæssigt



Social- og psykiatriområdet har været forsømt – hvad kunne vi tænke os i 2017?
Skolen vil gerne i kontakt med Kofoedsminde og socialpsykiatrien i Guldborgsund og
Lolland kommuner.
Anne Bjerregård oplyser, at FOA møder mange ufaglærte på det sociale område.
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Anette Due Hartmann oplyser, at Kofoedsminde er i gang med at etablere praktikplader til
SSA-elever. Kofoedsminde er meget motiveret for at uddanne flere SSA’ere og i den
forbindelse bliver der behov for at uddanne praktikvejledere – kender endnu ikke
omfanget.


Skolen vil gerne have gang i KUA igen, så folk kan blive færdig med deres fagmodul.



Børne- og ungeområdet er ikke tænkt færdigt endnu.
Der har været afholdt temadage med oplægsholdere for familieplejen og vi vil nu forsøge
at afholde nogle kurser, som forventes afholdt i weekenderne. Udfordringen er dog, at det
ikke er en traditionel målgruppe.



I Vordingborg kommune er der afholdt 2 projekter for ledige. Kursisterne er 2 uger i
praktik i PSU, 4 uger på skole og 13 uger i løntilskudsjob. Kommunen rekrutterer til egne
arbejdspladser. Flere af dem går videre til uddannelse. Det er svært at få øje på ulemper i
projektet. Kursuskonsulenten vil gerne drøfte projektet med Guldborgsund og Lolland
kommuner. Birthe Engen oplyser, at der ikke er de store forhåbninger i Lolland kommune,
da der faktisk ikke er flere, som kunne være relevante.

Lottes arbejdspapir er vedlagt referatet, men der gøres opmærksom på, at det er et internt
arbejdspapir.
4.

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

Nyt fra SOSU Nykøbing F.
PA-dimensionering:
PA dimensioneringen har fyldt meget igennem lang tid. Den udmeldte dimensionering var meget
lav og får konsekvenser rundt omkring i landet.
Vores første udmelding var på ca. 16 PA-elever til hovedforløbet, men skolen er så heldige, at det
er lykkedes at få en aftale med kommunerne, så vi fortsat kan opretholde 2 hold om året.
Derudover er der kommet kvote på optag til GF2 mod PA, da der været en overproduktion på
landsplan. Udmelding af kvoten betyder, at SOSU Nykøbing F. må optage 20 GF2 PA om året.
Skolens strategi er at vi optager 22 til januar 2017 (de 20 + 2 på uddannelsesaftale). Frem til
2017 drøftes det med Ministeriet om vi må optage flere GF2 PA elever set i lyset af aftalen med
kommunerne om at optage flere PA elever på hovedforløb.
SSA-uddannelsen:
Danske SOSU skoler har været til møde i Ministeriet, og har her fået præciseret, at man ikke må
afslutte SSA-uddannelsen i praktikken. Når vi læser bekendtgørelsen, kan vi ikke se at det
forholder sig sådan, idet der står at den afsluttende prøve ligger i slutningen af skoleforløbet - der
står ikke at skoleforløbet afslutter uddannelsen. Den bliver afklaret i Ministeriet lige nu og vi
afventer.
5.
5.1

Punkter til godkendelse.
Rammeplan for social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Selve rammeplanen er godkendt af LUU på mødet den 04.11.16.
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Praktik 3 skal drøftes igen. Derudover kan regionen forudse, at november holdet kan give nogle
problemer med overlap i forhold til sygehuspraktikken, men dette er ikke noget, som LUU skal
godkende.
Konklusion:
Skolen laver udkast til nye skole- praktikplaner for årene 2017-19 disse fremsendes til relevante
repræsentanter fra praktikken.
5.2

Udvidelse af LUU med et medlem fra den regionale psykiatri.

Der står ingen steder skrevet, at udvalget ikke må udvides med et medlem fra psykiatrien. Vi skal
blot sikre, at vi har en balance i forhold til arbejdsgiver og arbejdstager.
Psykiatrien er repræsenteret i LUU hos SOSU Sjælland og ønsker derfor også en plads hos SOSU
Nykøbing F.
FOA og 3F giver udtryk for at de ikke ser nogen problemer i forhold til at udvide med en
repræsentant fra den regionale psykiatri. De gør endvidere opmærksom på, at de er
opmærksomme på, at de allerede på nuværende tidspunkt har vakante poster.
Beslutning:
Anette Due Hartmann fra den regionale psykiatri får en plads i udvalget. Fagforeningerne ser på
om de vil have en plads mere.
5.3

Hvor langt er vi i processen med hensyn til de nye lokale undervisningsplaner
(LUP).

Pia Lindquist, Ulla Dalby og Dorte Ørum sidder med i arbejdsgrupperne, som arbejder med LUPerne. Skolen er glad for opbakningen og ved at det er et stort arbejde.
SSH LUP-en er ved at være i mål og næste møde vedr. SSA LUP-en er den 06.12.16.
LUP-en for GF 2 SSH og SSA skal splittes op og næste møde er den 02.12.16.
Så alt i alt er vi godt på vej og forventer at være i mål til januar.
Det blev besluttet, at godkendelsen af LUP-erne skal foregår via mail, da det ikke er muligt at
finde mødedato i december. Det forventes at kunne sende det ud medio december.
6.
6.1

Punkter til drøftelse.
Psykiatripraktikpladser for social- og sundhedsassistentelever efter den 1.
januar 2017. Hvilke krav og forventninger kan der stilles til praktikstederne?

Punktet udsættes til næste møde da repræsentanterne fra psykiatriområdet ikke er til stede på
dette møde. Derudover inviteres Gitte Guttner til at deltage.
Christina Graungaard foreslår, at punktet også drøftes på næste møde i skole- praktikforum og at
repræsentanter fra området inviteres med til mødet.
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7.
7.1

Punkter til orientering.
Adgangsbegrænsning på grundforløb 2 PA.

Se under punkt 4.
8.

Punkter til næste møde.
 Psykiatripraktikpladser for social- og sundhedsassistentelever efter den 1.
januar 2017. Hvilke krav og forventninger kan der stilles til praktikstederne?

9.

Eventuelt.
Mødedatoer for 2017:
 Tirsdag den 7. februar 2017
 Tirsdag den 16. maj 2017
 Tirsdag den 5. september 2017
 Tirsdag den 28. november 2017

Carsten Madsen fra 3F deler pjecerne ”Sådan bliver du pædagogisk assistent” og
”elevguide” ud til LUU. Ønskes flere pjecer så kan man kontakte Carsten.
Skolen har holdt møde med VUC og CELF vedr. for-forløb for dem, som ikke har opnået
optagelseskravet på 02.
VUC har i øjeblikket forløb for 2-sprogede elever. Tidligere gik denne gruppe på SOSU på et
særligt 40 ugers grundforløb, men efter den nye reform har SOSU kun grundforløb på 20-uger og
dette er ikke nok til at få løftet dem. Eleverne er meget motiverede og knokler på med lektierne.

