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Mødereferat
Udvalg:

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

Møde nr. 23:

Torsdag den 28. april 2016, kl. 13.00 – 15.00 blev rykket til:

Onsdag den 25. maj 2016, kl. 13.00 – 15.00
Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Anette Greve’s Kontor

Deltagere:

Medlemmerne i uddannelsesrådet.

Referat:

Se næste side.

Med venlig hilsen

Vibeke Aird
Referent

REFERAT:
Det lokale uddannelsesråd (LUU)
for social- og sundhedsuddannelsen
Møde den 25. maj 2016

1. Valg af ordstyrer
Helle Alexandersen valgt
2. Godkendelse af referat fra den 23. november 2015
Referat godkendt.
3. Godkendelse af dagsorden
Punkt 7a tilført. Dagsorden godkendt.
4. Praktikerklæringer (fra sidste møde)
PASS er kommet med hjælpeskema til vurdering af elever. Vi bibeholder dem der er i
brug nu, indtil helt nye SOSU skemaer præsenteres med de nye uddannelser.
5. Vejledning til LUU – godkendelse af praktiksteder (vedhæftet fil)
Godkendelse af praktiksteder: Ved nye aktører, skal der nye vurderinger til. Punktet
tages op igen på kommende møde
6. Opfølgning på ”Læringsmiljø i praktikken” v/arbejdsgruppen
Registrering skema på vej ud til praktiksteder – dette skal bruges som dokumentation
for at sikre at vejledere følger elever i hjemmeplejen. Der er fokus på læring og
italesættelse af dette, samt refleksion.
7. Farmakologi og praktikopgave (vedhæftet fil)
Det regionale praktikudvalg har udarbejdet praktikopgaver til SSA elever i praktik 1, 2
og 3. Case laves i praktikperioder og vurderes af underviser i Farmakologi og
medicinhåndtering. Skabeloner sendes pr. mail.
7a. Overgangsordninger
Hvor længe kan eleverne holde pause fra uddannelse og starte på ny uddannelse med
de nye udd.mål? Det besluttes evt. at eleverne der var i gang før EUD15, skal i gang
igen inden T2nov15 er færdige.
Eksempel:. Hvis en elev er stoppet i P2 – så skal denne elev nå at starte op i ny P2
sammen med T2nov15. Hvis eleven ikke kan nå det skal eleven starte forfra på nyt T2
hold efter EUD15 reformen.

8. Orientering fra:
Bhsund:
25 års jubilæum for SOSU uddannelsen i uge 40, Danske SOSU skoler.
Nye uddannelser er ikke trindelt, men 2 selvstændige uddannelser. SSH er GF1+GF2 og
14 måneder. SSA er 3 år og 9 måneder og 3 uger, inkl. GF2. Meget lange praktikperioder
på SSA. 40+18+40 uger.
Grundforløbet del 2 er rettet mod de nye selvstændige uddannelser, så der bliver 3
forskellige GF2. De nye uddannelser er i høring i ministeriet.
FOA:
Evaluering af praktiksteder.
Vil gerne have lokalaftale så eleverne kan arbejde i fritiden med begrænsning, f.eks. x
antal timer om ugen. FOA anbefaler at elever ikke arbejder ved siden af uddannelse.
Farmakologi opgave med start fra marts 2016 i praktik1.
BoH:
Bygger om og det belaster mange. Der kommer flere elever til BoH, så flere afdelinger
tages i brug til uddannelse; OP og fys/ergo.
BRK:
Hjemmepleje igennem med rehabiliteringskurser med eleverne.
Svært at rekruttere personale.
9. Datoer for efteråret 2016
Der er møde igen d. 23. august 2016 (uge 34) fra kl. 1300 - 1500
10. Punkter til kommende møder
Nye uddannelser
Godkendelse af praktiksteder
11. Eventuelt
Intet

