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Dagsorden
Udvalg:

Det Lokale uddannelsesråd (LUU) for social- og sundhedsuddannelsen.

Møde nr. 30:

Torsdag d. 08. marts 2018 kl. 12.30 – 14.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Mette Dichs Kontor

Deltagere:

Anette Greve, RegionH
Dorthe Pedersen, FOA
Tina Olsen, BRK
Britt Sommer, RegionH
Kirsa Ahlebæk, bhsund
Mette Dich, bhsund
Vibeke Aird, bhsund - referent
Helle Kaas Alexandersen, BRK
Hanne Sommer, RegionH (FOA)

Referat:

Se næste side.

Med venlig hilsen

Mette Dich
Uddannelsesleder

Referat:
Det lokale uddannelsesråd (LUU)
for social- og sundhedsuddannelsen
Møde den 08. marts 2018

1. Valg af ordstyrer: Mette Dich
2. Godkendelse af referat fra den 25. januar 2018. Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden: Nye punkter tilføjes.
4. Orientering fra:
- Bornholms Regionskommune:
-

-

Bornholms Hospital
AG: Kontakt med EVU om kurser til udbud. Ved at fusionere afdelingerne. Medicinske
sengepladser reduceres. Ambulatorier vokser.
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
MD: HØG er færdig med indsatspunkter for 2018. Arbejder med den nye SSA.
Personaleseminar handler om flytning til Campus. Der pakkes sammen på alle kontoret i
løbet af foråret.
FOA:
Elever:

5. Orientering om bestyrelsesmøde:
MD: Der er 2 optag om året på SSA pga.. faldende elevtal. Der kan optages 30 elever på hvert
hold. AG: Bekymret over optag 2 gange årligt pga. for få praktiksteder.
TO: Handler om ikke at aflyse hold og få stabilitet.
BS: Vil gerne have et varsel, hvis holdene bliver på over 25 elever.
Der er ved at blive konstitueret ny bestyrelse.
6. Fælles LUU for SOSU/PAU v/KA og MD
Der bliver et fælles LUU for SOSU og PAU. Det er bestyrelsens beslutning.
KA gennemgår regler for udpegning af LUU medlemmer. BRK og Region H udpeger
medlemmer. Det nye udvalg nedsættes 1. maj. Konstituering af LUU på et senere møde. KA
har bedt om udpegning til LUU i BRK, FOA, 3F og Region H.
MD: Forslag om faste punkter til fællesmøder og gruppemøder med specifikke punkter udover.

7. HØG, Handleplan for Øget Gennemførsel.
MD: Handleplan ligger på skolens hjemmesiden. Skolen er udtaget risikobaseret kvalitetstilsyn,
da der er for stort frafald på hovedforløbene. To Læringskonsulenter har været her i forbindelse
med udarbejdelse af HØG’en.
MD orienterer om indsatser beskrevet i HØG.
8. Hjælpeskema til PASS erklæring:
MD:PASS erklærings hjælpeskema bliver fjernet fra PASS’ hjemmeside, da det ikke er et juridisk
dokument. Der er problemer med vurderingen ”avanceret” som er et slutmål. Praktiksteder kan
bruge en der ligner, da det kan bruges som pædagogisk værktøj. MD: Udviklingen hos eleven
skal være tydelig og fremgå i vurderingen. MD laver et identisk hjælpeskema, som kan hentes
under ”praktiksamarbejdet” på skolens hjemmeside.
9. Drøftelse af praktikhåndbog.
MD: Ad Hoc gruppe har kommenteret P2 praktikmål. MD ændrer i ordlyd efter kommentarer
fra gruppen.
BS: Der bliver indkaldt i maj måned til afsluttende møde i regional arbejdsgruppe.
Der nedsættes en gruppe til at se på praktikhåndbogens P3 afsnit, Britt Sommer og Birgitte
Pihl. Deadline for arbejdet er uge 36.
MD: Det vil være en god ide med et indledende pædagogisk afsnit til praktikhåndbogen. Der
skal nedsættes en arbejdsgruppe. Forslag til medlemmer sendes til MD. Gruppen mødes i uge
18 til hurtig godkendelse.
10. PIU
TO: Ved tværsektorielt møde er det vedtaget at PIU skal ligge i de sidste 5 uger i praktik 3 for
SSA og de 5 sidste uger i praktik 2 for SSH. Der stilles krav til elever der rejser ud i PIU.
Erfaringer fra PAU holdets PIU i Cardiff. Faste steder vi sender eleverne til, så det er kendte
steder og ikke et helt frit valg. Det er dog en helt ny tankegang omkring PIU.
11. Konflikt – Lockout.
DP: vi håber der kommer forlig snart. Eleverne skal ikke strejke. Eleverne kan indgå i
nødberedskab Lockouten rammer ikke ældre- og handicapområdet.
12. Punkter til kommende møder – ny dato udsendes
Evt. Velkommen til Helle Kofod Hansen (Suppleant for Helle Alexandersen) og Hanne Sommer fra BoH,
udpeget af FOA.

