Referat fra LUU 22/11-16
Tilstede: Mette Dich, Britt Sommer, Tina Olsen, Gitte Krogh, Birte Runekær, Nadja (elev), Kirsa
Ahlebæk, Helle Alexandersen
1. Valg af ordstyrer – Kirsa Ahlebæk indtil ny formand er valgt
2. Valg af referent - Helle Alexandersen er referent i Vibeke Airds fravær
3. Godkendelse af referat fra d. 28.4 2016
Godkendt med følgende kommentarer:
Pkt. 6: Det er ikke muligt at starte ”gamle uddannelser” efter 1.1.17, derfor startes ny
assistentuddannelse i marts 17.
Det betyder at alle uddannelser er efter nye bekendtgørelser pr. 1.1.17
Derudover var der bemærkninger i forhold til de tosprogede elever, der ikke længere kan få hjælp af
sprogcentret.
Enighed om at sætte det på som punkt ved et kommende møde, skolen vil forinden undersøge
hvilke muligheder, der er på skolen for at hjælpe.
4. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med følgende kommentar fra Kirsa Ahlebæk:
Der ønskes en ændring til LUU’s forretningsorden, således at rektor bringer relevante emner fra
LUU til bestyrelsen, og ikke som nu hvor forretningsordenen foreskriver at alle referater skal sendes
til bestyrelsen
5. Konstituering af ny formand
Eftersom tidligere formand Helle Alexandersen ikke er ansat i ældreområdet længere, skal der
vælges ny formand.
Britt Sommer valgt som ny formand
6. Orientering fra områderne







FOA
6 bornholmske elever har deltaget i landsaktiviteter for SOSU-elever
Stort ønske om at der sendes litteraturliste til FOA, så snart skolen kender den – eleverne køber
bøger med rabat gennem FOA og skulle meget gerne købe de rigtige.
BRK
Uddannelsessygeplejerskerne flytter adresse til Ll. Madsesgade 34 pr. 2/1-17
Region
Alt drejer sig om Sundhedsplatformen
Elever
Intet nyt
Skolen
Nye ansigter på skolen:
Mette Dich, ny uddannelsesleder på SOSU pr. 1/9-16
Bonnie Gudbergsen, ny uddannelsesleder i sygeplejerskeuddannelsen pr. 1/9-16
Heidi Bidstrup Larsen, ny underviser på SOSU pr. 1/10-16
Helle Alexandersen, ny underviser på SOSU pr. 1/10-16

Birgit Kruse, ny underviser i EVU pr. 1/10-16
Kim Klausen går på efterløn dec. 16 - Vibeke Aird overtager al undervisning i naturfag.
Kirsa Ahlebæk orienterede om PAU-uddannelsen:
Skolen har fået udbuddet til PAU hovedforløb pr. 1/8-17, men dimensioneringen er kun 3 pladser
til Bornholm.
Grundforløbet til PAU har fortsat 20 pladser.
Der foregår forhandlinger ift antallet af pladser på hovedforløbet, så der vides ikke meget konkret
på nuværende tidspunkt.
Kirsa foreslår at det nuværende LUU udvides til også at omfatte PAU, således at der ikke behøver
at være to LUU’er.
7. Den nye SSA uddannelse psykiatri praktik (Hvordan skal nuværende pladser fordeles?
For nuværende har der været en aftale mellem BRK og regionen om en fordeling af pladser i
psykiatripraktik på ”50/50”.
Pr. 1.1.17 er fordelingen ændret til at 1/3 af pladserne ligger i regionen og 2/3 af pladserne ligger i
kommunen.
Jette Riis Nielsen og Anette Holm bedes lave udkast til kommende fordeling – Tina Olsen snakker
med Jette.
8. Lokale ordning i forhold til demens pladser/psykiatri/ handicap området)
For at borgeren oplever kontinuitet, fortsættes den nuværende ordning med at hele praktikperioden
er på det samme praktiksted enten i demensområdet, psykiatrien eller på handicapområdet.
Nadja: Det ville være godt for alle at komme i praktik i psykiatrien, ved dog godt at dette ikke kan
lade sig gøre af logistiske årsager.
Beslutning: Indtil videre gør vi ”som vi plejer”
9. Optag smertegrænsen for SSH jan ?
Der er fuld gang i optaget til SSH 17, der er for nuværende omkring 20, der har søgt.
Flere påtænker dog at ”springe” til SSA-uddannelsen i marts 17, så det vides ikke om der bliver et
meget lille hold tilbage.
SSH-uddannelsen startes under alle omstændigheder op 24/1-17
10. Overgangsordninger

Udsættes til næste møde
11. Forslag til turnusplan for nye uddannelser
Der er lavet udkast til turnusplaner for alle uddannelser pr 1.1.17 – dette kan ses på væggen i Mettes
kontor.
BRK har et ønske om at optagene lægger sig op ad regionen optag af hensyn til evt. ”overflyttere”,
gerne jan/aug/nov for SSA-uddannelsens vedkommende.
SSH-uddannelsens optag er i januar.
12. Afklaring af processen i forhold til de nye uddannelser, ny mødedato.
Mette Dich laver udkast til LUP’er, sendes til gennemlæsning/høring i LUU – skolens bestyrelse
skal have det inden næste møde i december
Ny mødedato: Britt og Mette finder ny dato primo feb. 17

Evt.
På næste møde skal der vælges ny næstformand

