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Referat
Det lokale uddannelsesråd (LUU)
for social- og sundhedsuddannelsen
Møde den 25. januar 2018

Afbud: Anette Greve
Deltagere: Britt Sommer, Dorte Pedersen, Tina Olsen, Helle Alexandersen, Vibeke Aird, Jytte
Lassen (gæst)
1. Valg af ordstyrer: Britt er valgt.
2. Konstituering af nyt LUU – Udgår til næste møde
3. Godkendelse af referat fra den 22. november 2017.
Rettelse til punkt 4 BoH …rejser til praktik ……”.ensartet for alle i regionen”,
4. Godkendelse af dagsorden:

5. Orientering fra:
- Bornholms Regionskommune –
TO: optaget nyt hold SSA. SSH hold starter med 13 elever. HA: afventer sparekrav. Ikke
gode vilkår lige nu.
- Bornholms Hospital –
BS: Rykker rundt på afdelinger, endnu ikke færdige. Ikke vejledere på alle afd.
Notat til høring vedr. ensrettet praktik i regionen.
Vicedirektør stoppet, Anne-Marie Hellebek konstitueret indtil ny ansættes 1. april.
- Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole –
2 nye ansatte, Katrine Anker og Mette Lund-Hansen
- FOA
DP: Arbejder på at gøre bevidst om arbejdsvilkår.
- Elever (ingen elev rep. lige pt)
6. Orientering fra PASS møde i Herning – deltagelse af Vibeke, Jytte Lassen, Dorte og Kirsa.
JL: Farmakologi, opgaver og eksamen. Har haft et hold igennem med første opgave i
praktikken. Mange mål. Opgaven er langt over niveau. Opgaverne ligner hinanden, med flere
refleksionsspørgsmål i de sidste opgaver.
Vejledere samler op på opgaver andre steder. Det kunne måske også gøres her, hvis der er
ressourcer til det. TO: de vil gerne med tiden er ikke til det og de er ikke klædt på til det.
HA: Kvaliteten ville blive for ringe og for varierende. BS: Det er for tidligt at vejledere retter
opgaver. Senere vil det blive nemmere, når elever fra de nye uddannelser er blevet vejledere.
JL: Ærgerligt for eleverne at de bliver frustrerede over opgaven. Undervisning i Farmakologi
tilrettelægges bl.a. efter opgavebesvarelser.
Forslag om at JL skal med til temadag for vejledere for at informere om Farmakologiopgaven.
VA: Rekruttering, GF2 med løn i fremtiden, svært for voksne at tage uddannelse på SU. Se på
fremtidige vilkår for færdiguddannede, bl.a. mulighed for fuldtidsarbejde. Højere krav for at
komme på GF2 fra skoleåret18/19 02 i dansk og matematik + 02 i FSA.
VA: Godskrivning, der er nye regler på vej og nogle er trådt i kraft. Der skal ikke længere gives
individuel afkortning. Det undersøges om elever kan deltage i undervisningen i grundfag,
selvom de allerede har faget, eller om elever kan have et andet fag, højere niveau og lign.
VA: GF prøve, vi følger godt med i de nye ensrettede afsluttende prøver og retter til hver gang
vi lærer nyt.
7. Farmakologi – for at give bedst mulig læring i praktikken og skabe sammenhængskraft mellem
skole og praktik er det skolens anbefaling at praktikvejlederne i fremtiden skal involveres
yderligere i elevernes farmakologiopgave bla. ved at skulle rette opgaverne. JL. Se punkt 5
8.

Drøftelse af praktikhåndbogen –Der skal ses på praktik 2 i løbet af januar og februar. Deadline
for godkendelse i marts 2018. – næste skridt mod godkendelse af P2 skal aftales og planlægges.
BS og TO: Vi anbefaler BRK og RegionH at sætte sig sammen og lave en anbefaling – resten af
punktet udgår til næste møde.

9. Orientering om bestyrelsesmøde i december 2017 - Aktivitetsplan – udgår til næste møde.
10. Ikke-bestået praktik efter Praktik 1a v/Tina Olsen.
TO: forslag om at bruge et vejledende standpunktsskema til den interne overgang i P1 og i P3.
Eleverne kan ikke få en ikke-bestået i P1a, derfor er det nødvendigt med et vejledende skema.
BS: Eleverne skal ikke vurderes til avanceret niveau før de er langt fremme i udd, ellers skal de

ikke arbejde videre med det mål. Det er ikke muligt for dem at nå avanceret niveau på alle
praktikker før de er igennem største del af uddannelsen.
Enighed om at bruge et vejledende vurderingsskema. Skemaet kan tilpasses og revideres efter
afprøvning i en periode.
11. Evt.
Punkter til kommende møder:
Afkortninger
Konstituering af LUU
Årshjul i LUU
Drøftelse af praktikhåndbog
Orientering om bestyrelsesmøde

Næste møde d. 8. marts 2018 kl. 12.30 – 14.00

