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Se næste side.

Med venlig hilsen

Anne-Lise Rasmussen
Lærer

REFERAT:
Uddannelsesrådet for social- og sundhedsuddannelsen
MØDET DEN 2. december 2013

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Godkendelse af mødereferat fra mødet 25. juni 2013.
Godkendt.

3.

Uddannelsesrådets sammensætning:
Uændret
Bilag: medlemsoversigt
Igen ændringer

4.

Kommissorium

Det nye kommissorium uddelt og drøftet.
Kirsa Ahlebæk orienterede om det ny kommissorium for uddannelsesrådet for Social og
sundhedsuddannelserne (LLU). Kommissoriet træder i kraft d.1/5 2014 og samtidig skal
det nye uddannelsesudvalg være nedsat. Valg/udpegning til uddannelsesudvalget sker
for 4 år af gangen og følger kommunalvalget. Medlemsantallet slankes fra 14-10, hvoraf 4
er tilforordnede. Vi har tidligere haft dispensation fra den nuværende bekendtgørelse,
hvilket er grunden til, at uddannelsesrådet har haft flere medlemmer end angivet i
bekendtgørelsen.
I det kommende udvalg, er det vigtigt, at de nye medlemmer er bredt repræsenteret Se
kommissoriet.
Forslag fra Jette Riis om at uddannelsesrådet skifter navn til ”Det lokale
uddannelsesudvalg”.
Beslutning:
Uddannelsesrådet skifter navn til ”Det lokale uddannelsesudvalg”. Kirsa Ahlebæk
orienterer bestyrelsen.

5.

Når eleverne godskrives for ex. engelsk – hvad skal skolen så tilbyde dem?

AG orienterede: Studievejleder Sille Juul og AG realkompetencevurderer de elever, der
ønsker merit for engelsk. De elever der kommer fra gymnasiet har dansk på A niveau og
engelsk på min C niveau og kan på skolen ikke tilbydes undervisning på et højere
niveau, da skolen ikke har akademikere ansat. Muligheden kunne være at tilbyde
eleverne praktik eller ferie. Nuværende holder de elever, der har fået merit, fri med løn.
Ovenstående drøftet.
Beslutning:
De elever der får godskrivelse for engelsk, skal tilbydes en ekstra uge i praktikken eller
holde fri hvis de har 6. ferieuge.
Ovenstående drøftes på mødet med praktikken i uge 50.
6.

OK 13
Anette Greve orienterede om OK 13. Når den er trådt fuldt i kraft, er der ingen øvre
arbejdstid eller forberedelsestid for lærerne. Desuden vil der være fuld
tilstedeværelsespligt. Vedr. udmyndigelse og princippet af OK12, har skolen nedsat et
udvalg bestående af lærere og ledelsesrepræsentanter.

7.

Orientering fra områderne + Eventuelt (p.10)
Tina Olsen og uddannelsessygeplejerskernes erfaring er, at eleverne fortsat har meget
svært ved at bruge Elevplan og Fronter og ikke har forberedt sig grundigt nok til
forventningssamtalen i praktikken.
AG orienterede om at skolen vil gå mere og mere over til Elevplan.
Jette Riis uddelte og gennemgik et udførligt skema fra Diakonissestiften. Skema ser
meget brugbart ud.
Mie Dahl ønsker et fast punkt til dagsordenen: Elev/holdoptag og frafald.
AG: Det kommende T1 jan + april er fyldt op. Der er også nok ansøgere til T2.
Fremover vil der blive 3 hold T2 hold pr år. Sygdom og barsel er den væsentligste årsag
til ophør/pause i uddannelsen på T1 + T2. De fleste af eleverne starter igen og der er
også en del overflyttelser fra andre skoler. Frafaldet er på mellem 10 og 12%.
T0 har en lille frafaldsprocent. Når den ny Erhvervsskolereform træder i kraft skal T0
eleverne undervises 35 timer pr uge.
Beslutning:
Skemaet fra Diakonissestiftelsen drøftes på næste koordineringsmøde mellem skole og
praktik.
Fast punkt på fremtidige møder: Orientering fra skolen om Hold/elevoptag og frafald.

8.

Nye mødedatoer:
Tirsdag d.18/3 kl. 14.00-15.30 på skolen.

9.

Punkter til næste møde
De faste punkter + orientering fra skolen vedr. optag af elever, hold og frafald.

10.

Evt. Se punkt 7.

Referatet vedlagt: - Kommissorium for uddannelsesrådet for social- og sundhedsuddannelsen.

