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Referat
Udvalg:

Det Lokale uddannelsesråd (LUU) for social- og sundhedsuddannelsen.

Møde nr. 20:

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 14.00 – 15.30

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Anette Greve’s Kontor

Deltagere:

Medlemmerne i uddannelsesrådet.

Fraværende:

Rektor Kirsa Ahlebæk og elevrepræsentanten

Med venlig hilsen

Anette Greve
Uddannelsesleder

DAGSORDEN:
Det lokale uddannelsesråd (LUU)
for social- og sundhedsuddannelsen
MØDET den 26. marts 2015

1. Godkendelse af referat fra den 20. oktober 2014
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Orientering fra fællesmødet for alle LUU medlemmer i RegionH.
AG: En fælles LUP blev drøftet, da eleverne flytter distrikter ifm. praktikfordeling.
AG ønsker af regionale årsager at bevare vores egen LUP.
Dem der havde deltaget i fællesmødet var enige i, at den fælles erfaringsudveksling var nyttig.
Konklusion: LUU ønsker ingen fælles LUP, men samarbejde om andre ting.
4. Tid til teoretisk fordybelse i praktiktiden.
Emnet drøftet på baggrund af henvendelse fra elevrådet.
BR: På mange praktikpladser er der allerede afsat tid til teoretisk fordybelse.
Mie: Forslaget afprøvet tidligere med ringe succes.
Helle: Det største problem ligger hjemmepleje/primær. Eleverne har op til 1 ½ time dagligt til
egne studier. Der er planlagt studiecafe 2t./14 dag.
Hospitalet/Britt: Stiller ingen krav omkring skriftlighed ifm. samtaler med eleverne. Oplever at
ass. eleverne har svært ved at holde fokus – vil det hele.
Hospitalet/Mie: Eleverne har min. 1 time dagligt til teoretisk refleksion. Eleverne skal ikke
aflevere noget skriftligt.
Konklusion: Problemer med teoretisk fordybelse i arbejdstiden, ser ud til at være i primær
sektoren. Birte Runekær indkalder til møde med de involverede parter, hvor der bl. Skal drøftes
”Rammer for læring” og forberedelse af reflektionssamtaler.
Helle taler med sine kollegaer.
Punktet tages op på næste LUU møde

5. Udpegning af repræsentant i arbejdsgruppen, der skal se på en fælles PASS-erklæring for Region
H. Min 1 repræsentant fra Bornholm.
Næste møde er maj 2015, hvor Regionen og primær skal repræsenteres.

Mie Dahl repræsenterer Regionen. Helle spørger uddannelsessygeplejerske Tina Olsen eller Åse
Thøgersen fra om en af dem kan repræsenterer primær om de kan/vil deltage.
6. Orientering fra:
- Bornholms Regionskommune
- Bornholms Hospital
- Skolen
BRK og BH / Mie og Britt oplever mange elever i meget store teams. Vejledernes vilkår er
blevet drøftet. Fremover vil der være 2 vejledere på hver afdeling, der får løn for deres
arbejdsfunktion.
Hospitalet ”står i ombygningens tegn”. Husk at implementerer eleverne i processen, da
ombygningen undervejs vil få indflydelse på antallet og fordelingen af eleverne.
Helle: Kan noget af praktikken forlægges til Hovedstadsområdet?
Skolen/AG:
Den nye EUD reform fylder rigtig meget. Antal undervisninglektioner vil blive 33 lek./uge.
GF1 + GF2 starter til august 2015.
Læseplan for GF1 udleveret.
På GF1 vil eleverne bla. blive bekendt med 6 uddannelser indenfor området og få kendskab
til basale arbejdsmarkedsforhold.
Alle fag hedder Erhvervsfag 1. 2 , 3. Undervisningen vil være tematiseret.
GF2 lægger op til PAU og Sosu uddannelsen. Læseplan for GF2 er endnu ikke udarbejdet.
7. Evt. Intet
8. Ny mødedato:
Mandag d.8/6 2015 kl.14 på AG´s kontor.
9. Punkter til næste møde
Tid til teoretisk fordybelse i praktikken (se p.4).

