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Referat
Det lokale uddannelsesråd (LUU)
for social- og sundhedsuddannelsen
Møde den 22. november 2017

1. Valg af ordstyrer: Britt Sommer
2. Godkendelse af referat fra den 18. september 2017.
Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden:
Flere punkter udsættes til næste møde.
4. Orientering fra:
- Bornholms Regionskommune
SSA eleverne er ude i Praktik 1a og 1b. Vejledes af både SSH og SSA vejledere.
Nyt for merit-eleverne med meget kort start i skoleperiode.
Flere praktikvejledere er blevet uddannet. Der er brug for flere uddannede praktikvejledere
til den nye assistentuddannelse.
-

Bornholms Hospital
Britt: Rejser til møder for at gøre Praktik 3 ensartet for alle. Møde 1. december, hvor alle
tråde skal samles. Vejledere bør opgraderes.
AG: Afdelinger lægges sammen og dette giver færre sengepladser (pt 86).
Arbejder med studieunits.

-

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Opkvalificeringskursus kan måske udbydes i 2018 til hospitalets praktikvejledere.
Ny ansat sygeplejerske i SOSU. Arbejder med skoleperiode 2 og 3 på SSA.

-

FOA
Spørgsmål vedrørende minimums antal til optag på uddannelserne og antal hold om året.
Skal det være 3 eller 4 hold?
Eleverne er glade for at være i praktik (merit hold), men oplever også at det er svært at være
elev igen.

-

Elever

5. Opsamling på møde med PASS (årshjul ?) – udsættes.
6. Gennemgang af forretningsorden og kommissorium
Der står forskellige tidspunkter til udpegning af medlemmer til LUU i forretningsorden og
kommissoriet. Der rettes i forretningsordenen.
7. Praktikhåndbogen – gennemgang.
Praktik 1 er godkendt. Mangler tilbagemelding om praktik 2 delen. Der er ikke nødvendigvis
samme vejleder i hele praktik 3. Forslag om portefølje, som både elev og vejleder skriver i.
Håndbogen er foreløbig og ændres efterhånden som praktikperioderne nærmer sig. Formen er
god og kan bruges som en ressource for vejlederne. Den kan også bruges som arbejdsredskab
for eleverne. Håndbogen skal være elektronisk.
Der skal ses på praktik 2 i løbet af januar og februar. Deadline for godkendelse i marts 2018.
8. Taksonomier og samtaler. Punktet kan flyttes til punkt 7, Praktikhåndbog.
9. Aktivitetsplan - udsættes
10. Afkortninger - udsættes
11. Farmakologi-opgaverne – skal praktikvejleder rette elevernes opgaver i fremtiden, for at give
bedst mulig læring i praktikken og skabe sammenhængskraft mellem skole og praktik ? –
udsættes til næste møde.
12. Punkter til kommende møder –
Konstituering af LUU på første møde i 2018.
Ikke-bestået praktik efter Praktik 1a v/Tina Olsen.
Opsamling på møde med PASS (årshjul)
Aktivitetsplan
Afkortninger
Farmakologi-opgaverne – skal praktikvejleder rette elevernes opgaver i fremtiden, for at give
bedst mulig læring i praktikken og skabe sammenhængskraft mellem skole og praktik ? –
13. Evt.

Næste møde: LUU mødes igen 25 januar kl. 12.30 – 14.00 til konstituerende møde.

