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Mødereferat
Udvalg:

Uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Møde nr. 5:

Tirsdag den 17. juni 2008 kl. 13.30 – 15.30

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Lærerværelset.

Deltagere:

Leder Ingrid Bentsen, Midtpunktet
Klinisk underviser Annette Holm, Bornholms Hospital
Uddannelsessygeplejerske Jytte Kure, Visitation Ældre
Teamleder Helle Alexandersen, Nørre Møllecentret
Social- og sundhedshjælper Ingrid Haagensen, FOA

Afbud:

Social- og sundhedsassistent Mie Dahl, FOA
Social- og sundhedsassistent Ulla Kragbæk, FOA
Sygeplejerske Birthe Kure, Bornholms Hospital

Referat:

Se næste side.

Med venlig hilsen

Anne-Lise Rasmussen
Lærer

Mødereferat:
Uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og
sundhedsuddannelser
MØDET DEN 17. JUNI 2008
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af mødereferat fra mødet 14. april 2008
Godkendt

3.

Uddannelsesrådets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
BILAG:
• Medlemsliste.
Der mangler en suppleant for Mie Dahl fra FOA
Britt Sommer er suppleant for Anette Holm, klinisk underviser
Der mangler en supp. for udd. Sg.pl. Jytte Kure. Jytte spørger Tina Olsen.
Charlotte Knudsen, vejleder i psykiatrien ophører. Anette Greve finder ud af hvem, der skal
indtræde i stedet.
Ingrid Haagensen fra FOA(ældreplejen) mangler en suppleant
Ulla Kragebæk fra FOA (psykiatriområdet) mangler en suppleant..

4.

Orientering om uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen.
v/AG
BILAG:
• Uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen
De nuværende hold kører efter den gamle bekendtgørelse.
Der starter 3 hold op til august efter den ny bekendtgørelse.
Udannelsens navn er ændret fra de grundlæggende social - og sundhedsuddannelser til Socialog sundhedsuddannelsen.
De nuværende læseplaner beholdes med et tillæg.
Uddannelsesplanerne afskaffes på et senere tidspunkt og erstattes af en elektronisk
uddannelsesplan.
Der er skåret drastisk ned på timer og indhold i Grundfagene. I stedet er der kommet valgfrie
grundfag og specialefag.
Efter hvert teoriforløb, vil skolen fremover give eleverne karakterer.
Efter hver praktikperiode skal eleverne have en standpunktsbedømmelse/godkendelse, som skal
bestås.
Punktpraktikken afskaffes.
1. oktober 2008 bliver Social– og sundhedsassistenterne autoriseret.
Derefter udspandt der sig en meget lang diskussion om målene for elevernes praktik. Målene, der
er svære at anvende, er ikke lavet om. Dette havde praktikken forventet.

Beslutning: Punktet tages op på næste uddannelsesrådsmøde
5.

Orientering om ny turnusplaner for Grundforløbet, Social- & sundhedshjælperuddannelsen og Social- &
sundhedsassistentuddannelsen. v/AG
Bilag blev udleveret på mødet. Vedlægges også referatet.
Grundforløb 08: Skolen har planlagt forlagt teori til praktikken i uge 43, 44, 46 og 47. Helle
Alexandersen viderebringer dette til teamledermødet i uge 26.
Primærpraktikken efterlyser turnusplaner fra skolen. Tidligere er turnusplanerne sendt til
uddannelsessygeplejerkerne, der har videresendt dem til teamlederne og ledelsen.

Beslutning: Turnusplanerne skal fortsat sendes til uddannelsessygeplejerkerne, der har
videresendt dem til teamlederne og ledelsen.
Vedr. turnus for NII augustholdene. Fra 09 flyttes opstarten nogle måneder, således at skolen
ikke starter 3 augusthold op samtidig.
Teoriperioderne for NI vil fremover blive lige lange.
6.

Orientering om grundforløbet. v/AG + AR
Der blev orienteret om indhold og planlægning ifm. det kommende grundforløb ”Sundhed,
pædagogik og omsorg”.
Dette medførte en del diskussion om de 4 ugers planlagte forlagte teori til praktikken.
Planlægningsgruppen vedr. NO (AG, HA, LO og AR) har aftalt et møde i uge 27 vedr.
planlægning af forlagt teori på NO.

7.

Orientering om konfliktens konsekvenser for eleverne. v/AG.
Nogle NII elever har ikke været i praktik i 8 uger. De elever, der ikke kan nå deres praktikmål, vil
få forlænget deres uddannelse.

8.

Pædagogiske overvejelser vedr. optag af nye elever inde i et uddannelsesforløb. v/HA
Der har været flere tilfælde af sygeplejestuderende, der har overgår til social- og
sundhedsassistentuddannelsen. Flere elever har haft dårlige oplevelser i forbindelse med dette.
HA spørger, hvilke pædagogiske overvejelser, skolen gør sig i den forbindelse.
AG svarede, at formelt kan de studerende få merit i forbindelse med uddannelsesskift, men
virkeligheden viser, at det er meget svært for de studerende at skifte uddannelse både teoretisk og
praktisk. Der foreslås, at uddannelsessygeplejerskerne involveres i planlægningen af
uddannelsesskift. HA foreslår, at alle studerende, der skifter uddannelse, starter med en
teoriperiode. HA tror, at mange studerende vil have gavn af en pause mellem uddannelseskift.

Beslutning: AG vender ovenstående med uddannelsesleder Hanne Riis og studievejleder Hanne
Seldevig og giver tilbagemelding på næste uddannelsesrådsmøde.
9.

Orientering
Fra Uddannelsesygeplejerskerne:
Eleverne i primærområdet ønsker at få ”fuld uniform”. Dette punkt medførte en del diskussion.
Helle Alexandersen tager spørgsmålet vedr. uniformer op på kommende teamledermøde.
Åse Thøgersen er startet i et vikariat for HA som uddannelsessygeplejerske .
Birgitte Pihl forventes snart at komme tilbage efter sygdom.
HA: Konstitueret teamleder Tina Jørgensen, Sandvig plejehjem er stoppet. Lene Olsen, der fortsat
er teamleder i Gudhjem, fungerer nuværende også som konstitueret teamleder på Sandvig
plejehjem.
FOA:
Ingrid Hagensen orienterede om ”udfordringerne” i forbindelse med strejken.
Kliniske vejledere:
Anette Holm fortalte at elever og studerende under strejken har været indkaldt til planlagt
undervisning på hospitalet.
Psykiatri:
Ingrid Bentsen oplyste at SKP, støttekontaktperson-ordningen nuværende er ved at blive udviklet.
60 brugere af socialpsykiatrien har d.d. deltaget i en fællesidrætsdag på DGI anlægget.
AG: FUS ændrer navn til uddannelsesudvalg.
Pr 1/8 starter erstattes PGU ´uddannelsen af PAU (pædagogisk assistentuddannelse).

10.

Punkter til kommende møde
Drøftelse af eleverne praktikmål (overført fra p. 4)
Tilbagemelding fra AG af drøftelse med HS. vedr. studerendes overgang til assistentelever.
Mentorordning v/AG
Punkter udover ovenstående sendes til AG.

11.

Ny mødedato.
Mandag den 15. september 2008, kl. 13.30 - 15.30

12.

Eventuelt.
Skolen er sammen med region Hovedstaden med i et projekt vedrørende mentorordning.
Punktet overføres til næste møde.

