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Lokale UddannelsesUdvalg (LUU)

FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN
Uddannelsesudvalget er et rådgivende, vejledende og inspirerende råd for bestyrelse, rektor og
uddannelsesleder i social – og sundhedsuddannelsen.
Formål:
Uddannelsesudvalget har til opgave at være visionsskabende og herved sikre en dynamisk udvikling af
den overordnede pædagogiske tilrettelæggelse af såvel skoleundervisning som praktikuddannelse,
herunder at sikre sammenhæng mellem skole- og praktikuddannelse indenfor rammerne af lov og
bekendtgørelse.
Uddannelsesudvalget har bl.a. følgende opgaver:
Uddannelsesudvalget skal behandle forslag eller henstillinger fra Undervisningsministeriet og andre
instanser eller grupper fx. uddannelsesansvarlige i praktikken, undervisere, elever og elevråd.
Uddannelsesudvalget skal afgive indstilling til bestyrelsen om godkendelse af grundforløbets og hovedforløbets lokale
uddannelsesplan (LUP)
Uddannelsesudvalget skal afgive indstilling til bestyrelsen om godkendelse af praktiksteder.
Uddannelsesudvalget skal virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.
Uddannelsesudvalget kan rådgive bestyrelsen om dimensioneringen på uddannelsen.
Uddannelsesudvalget kan rådgive om udvikling af den overordnede pædagogik, den overordnede
læseplan, praktikuddannelsens tilrettelæggelse, evaluering og alle øvrige spørgsmål, der vedrører
uddannelsen.
Uddannelsesudvalget er det forum, hvor undervisnings- og studiemiljø, rekruttering og fastholdelse af
elever kan drøftes.

Uddannelsesudvalget kan rådgive om principper for udvælgelse blandt kvalificerede ansøgere til
grundforløbet og uddannelserne og principper for ophør i udannelsen.
Uddannelsesudvalgets sammensætning:
Uddannelsesudvalget sammensættes med repræsentation for de lokale arbejdsgivere og arbejdstagere. Arbejdsgivere og
arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret og tilsammen udgøre et flertal i uddannelsesudvalget.
Skolen udpeger eventuelle øvrige medlemmer.
Uddannelsesudvalgets medlemmer skal være specielt interesserede og kyndige i forhold til social- og
sundhedsuddannelsen.
Medlemmer
1 repræsentant der vælges af og blandt lederne indenfor primærområdet på Bornholm
1 repræsentant der vælges af og blandt lederne på Bornholms Hospital
2 repræsentanter, med pædagogisk indsigt og kompetence indenfor uddannelsestilrettelæggelse, der
udpeges af FOA
Øvrige medlemmer
1 repræsentant for uddannelsessygeplejerskerne indenfor primærområdet/primærpsykiatien på
Bornholm
1 repræsentant for de kliniske undervisere ved Bornholms Hospital/Region Hovedstadens psykiatri
Tilforordnede
Skolens rektor
Uddannelsesleder for social- og sundhedsuddannelsen
1 repræsentant der vælges af og blandt underviserne på social- og sundhedsuddannelsen
1 repræsentant der vælges af og blandt institutionens elever
Uddannelsesudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.
Der kan vælges / udpeges suppleanter.
Valg /udpegning sker for 4 år ad gangen og følger kommunalvalget.
Det nye udvalg træder sammen 1. maj 2014 og derefter hver 4. år.
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