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REFERAT:
Uddannelsesrådet for social- og sundhedsuddannelsen
MØDET DEN 2. juli 2014

1.

Konstituering af udvalget
- Valg af formand/ næstformand
Mellemleder indenfor primær Helle Alexandersen blev valgt til formand og klinisk
underviser Britt Sommer blev valgt til næstformand.

2.

Godkendelse af udvalgets forretningsorden
Forretningsordenen blev godkendt.

3.

LUP 2014
Lupen skal revideres 1 gang årligt.
Der er nogle få ændringer. AG sender Lup 14 ud til medlemmerne til godkendelse.
Ny LUP udarbejdes, når EUD 15 foreligger.

4.

EUD’15
AG orienterede:
- Der vil ske store ændringer, specielt på Grundforløbet, når EUD 15 træder i kraft.
- Grundforløbet vil fortsat være SU berettiget.
- Grundforløbets varighed vil for alle elevers vedkommende blive på 40 uger. Del 1 på 20
uger, skal indeholde generelle dannelsesfag + Grundfag + dansk på C niveau og
formodentlig engelsk og naturfag. Del 2 skal indeholde generelle/fagspecifikke fag.
- Det bliver muligt at tage fag på EUX niveau.
- Elevernes skoledage bliver på 35 lektioner/uge.
- Der forventes flere konkrete udmeldinger fra ministeriet efter sommerferien.

Orientering fra:
- Bornholms Regionskommune
- Bornholms Hospital
- Skolen

5.

Bornholms Regionskommune:
Helle Alexandersen orienterede om at regionskommunen har fået 10,4 millioner kroner
til ovenstående. Pengene vil bla. blive brugt rehabilitering. 15 sygeplejersker vil blive
tilbudt et modul i demens. Alle medarbejdere vil blive undervist i tidlig opsporing og
ernæringsscreening af ældre. Der vil blive sat fokus på Leve/Bomiljø og 4 pædagoger vil
blive ansat på plejecentrene. Der er ved at blive udarbejdet kompetenceprofiler for nye
medarbejdere.
Bornholms hospital:
Niels Georg Larsen er ansat som nye Vicedirektør. Der skal udarbejdes
kompetenceprofiler for hvert enkelt afsnit.
Skolen:
Skolen skal ”samlokaliseres” på Campus. Dvs. at skolen flytter fra sin nuværende adresse
i 2017.
Underviser Lisbeth Levisen Møller er ophørt og sygeplejerske Anne Frandsen er ansat pr
15/6 14.
6.

Evt.
Birthe Runekjær har modtaget en henvendelse fra Elevrådet. Assistent eleverne ønsker
5t/uge til planlægning af div. og selvstudier.
Uddannelsessgpl. Tina Olsen: Eleverne har nuværende 1/2 time dagligt til refleksion og 2
timer hver anden uge til studiecafe.
Klinisk underviser Britt Sommer: Eleverne har på hospitalet tid til at læse hver dag.
”Arbejde er også læring”.
Fra den kommunale kompetencefond har Ålborg skolen fået bevilliget 63000 kr. til
lektiecafe.

Besluttet: Punktet om overføres til næste møde.
7.

Nye møde datoer, efterår 2014
Mandag d. 20/10 2014 kl.14.00

8.

Punkter til kommende møder
-

Elevrådets ønsker om mere til fordybelse i praktikken.

-

PAS´s forslag til LUU ´s årshjul.

