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1. Valg af ordstyrer:
Mie Dahl er valgt som ordstyrer.
2. Godkendelse af referat fra den 24. maj 2017.
Godkendt, punkter fra referatet sættes på som punkt 12.
Eventuelt bliver nr. 13
3. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, med rettelser til punkterne 12 og 13.
4. Godkendelse af aktivitetsplan for SOSU/PAU 2017-forår2019(MD)
Gennemgang af planen. SSH holdstart i jan 18, men fra 2019 flyttes holdstart til august, så GF1
fastholdes og kan komme på SSH uden afbrydelse i uddannelsen.
SSA uddannelsesstart ligger nu i august, november og marts. Dette ønskes ændret til januar,
april og august fra BRK og Region H’s side. Det vil være bedre for eleverne, så der ikke opleves

et stort slip i vejen i uddannelse fra GF2 til SSA. De overlap der derved kommer i praktikken vil
BRK sørge for kommer til at fungere. Dette er en af brikkerne i at kunne rekruttere til SSA
holdene.
Den sidste praktik ønskes ikke opdelt fra BoH’s side.
5. Beslutning vedr. P3 – se mail fra d. 15/8 hvor forslag til opbygning af P3 fremgår.
Forslaget til opbygning af praktik 3 godkendes. Det er uklart om PIU skal ligge i P3 eller en
anden praktikperiode.

P3. A
Primær 12
uger
(tilstræbes)
incl. FE

P3.B
Somatik 12
uger

Skoleperiode
3.2
15 dage

P3.C
Primær 12
uger
(elevernes
sidste praktik)

6. Praktikhåndbogen – hvad er det, hvordan skal den bruges?
Der arbejdes på en ny praktikhåndbog. Der kommer også en oversigt over hvilke mål, der er
vigtigst i hvilke praktikker. Slutmålene kunne laves så de kan overleveres fra praktiksted til
praktiksted. Der er tvivl om hvor vidt eleverne kan vurderes som ikke-bestået i deres praktikmål
for hver enkelt praktik, eller om det er slutmål der arbejdes med fra start. Så ville de ikke kunne
blive bedømt ikke-bestået i praktikkerne. Eleverne skal ikke vurderes i det samme mål, hvis det
er vurderet nået tidligere.
Vi afventer møde med Karen Therkelsen fra PASS i oktober. Se punkt 8.
7. Psykiatripladser var det en ide at ligge noget tid i udlandet som PIU?
MD foreslår at man har et fast sted som f.eks. PAU’erne, der kommer i praktik i Cardif, samme
sted hver gang (nye elever). Praktikstedet kender målene for praktikken, eleverne lærer engelsk
og de bliver tildelt en makker. Makkerparret kan være sat sammen så der er en stærk elev og en
ikke så stærk elev.
Det er ikke altid at eleverne får stort nok udbytte af PIU. Der kan være sprogbarrierer og
problemer med at få lov til at være med til pleje.
8. Workshop d. 27/10 med Karen Therkelsen – LUUs ”ret og pligt”
Hvad skal vi bruge LUU til? Hvad er det vi skal tage os af? Der er mange nye medlemmer i
LUU og vi vil gerne høre hvilke kompetencer (beslutningskompetence) vi har.
9. Afkortninger på GF2 og hovedforløb.
Eleverne skal efter den nye bekendtgørelse have flere forskellige afkortninger. Det giver
problemer i forhold til skoleforløb og det sociale i klassen.
EUV1 elever der ikke skal have praktik, men kun skoleperioder i forlængelse af hinanden, virker
ikke mulig. Der kan laves standarder vi følger til diverse afkortninger, så der kommer kvalitet i
uddannelsen.

10. Orientering fra:
- Bornholms Regionskommune
Rekrutteringsprofil i gang for at skabe interesse for SOSU. Senior taskforce for at holde på
folk.
- Bornholms Hospital
Meget omrokering og afdelinger der bliver lagt sammen. Afdelingerne ændrer navne.
- Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Vores studievejleder har fået job i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Så der skal en ny
til stillingen.
- FOA
- Elever
11. Punkter til kommende møder.
Møde d. 22/11 2017
Taksonomier og samtaler
Aktivitetsplan
Afkortninger

12. Taksonomier i assistentuddannelsen og samtaler i praktik.
Begynder i P1, rutineret i P2 og avanceret i P3. Dette er også noget LUU vil tale med Karen
Therkelsen om. Skal målene ikke vurderes når de en gang er bestået.
Sammenhængskraft i uddannelsen, så det der tales om i teori passer til praktik osv.
Skal der være samtaler hvis eleven ikke kan vurderes ikke-bestået? Hvornår kan en elev være
avanceret? Taksonomibegrebet skal bredes ud til vejledere i praktikken. Der skal være en fælles
ramme for taksonomierne og beskrivelsen af dem.
MD foreslår indkald af elever i praktikperioderne, da dette kan fastholde elever og derved
mindske frafald. Hvert indkald kan have et tema. Sammenhæng mellem teori og praksis.
13. Eventuelt.
Intet til punktet

