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Med venlig hilsen

Anne-Lise Rasmussen
Lærer

REFERAT:
Uddannelsesrådet for social- og sundhedsuddannelsen
MØDET DEN 18. marts 2014

1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt med tilføjelse.
P. 8 ændres til Uddannelsesrådets sammensætning efter 1/5 2014

2.

Godkendelse af mødereferat fra mødet den 3. december 2013.
Referatet godkendt med rettelse af p.7. til Britt Sommer uddelte og gennemgik

3.

Uddannelsesrådets sammensætning:
Uændret
Bilag: medlemsoversigt
Igen ændringer

4.

Udviklingsredegørelse til PASS
Udviklingsredegørelse fra PASS vedr. nedenstående til PASS + Uddannelsesrådets
medlemmer.
a) Den afsluttende prøve på social og sundhedshjælperuddannelsen er ændret fra en
projektopgave til en caseopgave. Den afsluttende prøve d.19/3 14 afholdes efter den
nye prøveform.
b) LUU har ikke været inddraget i udvikling af den nye afsluttende prøve.
c) Følgende valgfri specialefag har været udbudt til social og sundhedshjælpereleverne
i 2013:
”Borgere med psykiske sygdomme”, 2 gange og ”Demens” 1 gang.
d) Skolen har netop indrettet en ” plejestue” på Industrivej til simuleret undervisning.

5.

Orientering fra skolen – Optag af elever, hold og frafald
Ansøgere pr.15/3 2014. Nuværende har skolen modtaget og registreret 27 ansøgere til
TO, 24 ansøgere til TI og 37 ansøgere til TII. Derudover har skolen modtaget en del
ansøgninger, der endnu ikke er registreret.

Elevfrafaldet var i 2013 ikke stort. 36/ ca.200 elever. De fleste frafald skyldes sygdom.
Det er primært elever over 25 år, der ophører. Andre årsager er f. eks at nogle elever
bliver erklæret uegnet til uddannelse i P1.
På T0 var der kun 6/60 elever der ophørte deres uddannelsesforløb.
Skolen skal fremover ikke optage elever indenfor 6 uger efter uddannelsesstart.
På det nyeste grundforløb, jan. 14, blev der optaget 26 elever med meget stor
aldersspredning., hvilket har givet forskellige udfordringer. 4 elever er ophørt.
6.+7. Orientering fra områderne + EUD´15
Skolen:
Ok 13 for underviserne ”slår igennem” 1/8 14.
EUD: Grundforløbet reduceres til 4 indgange. Hvilke indgange der placeres under
”Sundhed, omsorg og pædagogik” vides endnu ikke. På TI forlænges praktikken med 7
uger. Skoleforløbet forkortes med 7 uger.
Anette Greve gav desuden en dyberegående orientering af ovenstående.
Primærsektoren:
Generelt ”fylder” omstruktureringerne nuv. rigtig meget – specielt på ledelsesplan og
over 500 medarbejdere er blevet berørt af ændringerne. Der er sket nye opdelinger af
områderne.
Uddannelsessygeplejerskerne flytter inden 1/6 14 til Villa Marie v. Østre skole og
placeres under ”Det tværgående sundhedsteam.”.
Visitationen flyttes til Ullasvej 17, Rønne.
Eleverne ansættes i ”center for Sundhed”.
Plejecentrene placeres under ”Center for sundhed”.
8.

Evt.
Uddannelsesrådets sammensætning efter 1/5 2014
Pr.1/5 tiltræder det nye uddannelsesråd med færre medlemmer jævnfør kommissoriet.
FOA og primær melder tilbage til skolen hvem de har udpeget.
Kirsa skriver til de respektive grupper, hvem skolen har udpeget inden 1/5

9.

Nye mødedatoer efter 2014
Dato ikke fast sat. Skolen indkalder til næste møde.

10.

Punkter til næste møde
Udover de faste punkter præsentation af det ny uddannelsesråd.

