Referat LUU SOSU den 19. februar 2018, SOSU Østjylland
Deltagere:
Marianne Beck Andersen, Uddannelsesansvarlig MSO Aarhus Kommune
Ole Svejstrup, Udviklingskonsulent, Tilforordnet psykiatrien MSB Aarhus Kommune
Irene Frederiksen, Uddannelsesansvarlig Silkeborg Kommune
Rie Halling Steen, Uddannelsesansvarlig Skanderborg Kommune
Joan Sindberg, Uddannelsesansvarlig Favrskov Kommune
Hanne Kofoed, Ass. Leder og uddannelsesansvarlig, Odder kommune
Marianne Wolf, Vicekontorchef Region Midt
Lilian Gade Abrahamsen, Uddannelsesansvarlig Region Midt
Mona Martens, TR social- og sundhedsassistent, praktikvejleder Lokalcenter Ryvang
Christina Holm Høgfeldt, TR social- og sundhedsassistent og praktikvejleder Fuglemosen
Jeanette Gudmann Nielsen, social- og sundhedsassistent, Praktikvejleder Lokalcenter Skæring
Karin Husted, social- og sundhedsassistent og praktikvejleder AUH
Underviserrepræsentant: Brian Sångren, SOSU Østjylland, afdeling i Silkeborg
Underviserrepræsentant Verner Sønderby, SOSU Østjylland, afdeling i Aarhus
Karen Brix Roed, uddannelseschef, SOSU Østjylland
Verner Sønderby, praktikansvarlig, SOSU Østjylland
Anette Schmidt Laursen, Direktør SOSU Østjylland
Referent: Anne Katrine Valeur, SOSU Østjylland
Afbud fra:
Lone Smedegaard, Sektorformand FOA Silkeborg-Skanderborg
Jette Ohlsen, Sektorformand FOA, Aarhus
Mødet startede med velkomst ved direktør Anette Schmidt Laursen. Der blev uddelt
informationsslides om SOSU Østjylland.
SOSU OJ
profilslides

Herefter præsentation af medlemmer af LUU SOSU.
8.45

1. Konstituering af LUU SOSU
Forretningsorden LUU SOSU

Udkast
forretningsorden LUU SOSU

Karen gennemgik forretningsorden. Der skal konstitueres nyt LUU
pga. kommunalvalget og fordi de hidtidige LUU’ er ophørt efter
at SOSU Østjylland er fusioneret.
Den nye forretningsorden er udarbejdet af den arbejdsgruppe,
der som følge af fusionen er nedsat af de tidligere LUU’er.
Det er på baggrund af denne forretningsorden, at de nye
medlemmer er udpeget.
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Forretningsordenen blev principgodkendt i september 2017 af de
foregående LUU’e og det er på dette grundlag det nye LUU SOSU
skal konstitueres, og ny formand og næstformand skal vælges.
Karen spurgte om udvalget kunne godkende forretningsordenen
eller om der var kommentar?
Marianne Wolf ønskede at få præciseret passus vedr.
stedfortræder – hvornår skal en stedfortræder udpeges?
Karen præciserede, at en stedfortræder ikke skal udpeges ved
konstitueringen, men at det kan ske i fald det er nødvendigt ved
et medlems længerevarende forfald (dvs. mere end til 1 møde).
Udvalget er paritetisk, dvs. at der er lige mange medlemmer fra
arbejdsgiver og arbejdstager.
Kun udpegede medlemmer har stemmeret. Tilforordnede har
ikke stemmeret.
For at have stemmeret skal man møde op til afstemning.
Skolens repræsentanter er tilforordnede.
Region Midt ønskede at få slettet, at regionen evt. har en
tilforordnet fra somatikken, da regionen anser det for meget
vigtigt, at få alle områder repræsenteret.
BESLUTNING:
Region Midt har mulighed for at udpege 3 personer (1 fast
medlem fra Koncern HR, 1 tilforordnet fra psykiatrien, 1
tilforordnet somatik.
Lilian Gade Abrahamsen bliver tilforordnet for psykiatrien.
Koncern HR melder tilbage med navn på medlem samt
tilforordnet somatik.
Forretningsorden GODKENDT.
10 min pause og efterfølgende udpegning af formand og
næstformand.
BESLUTNING:
Joan Sindberg valgt som formand
Lone Smedegaard valgt som næstformand
SOSU Østjylland får sat navne på elevrepræsentanter samt
underviserrepræsentant.
9.30

2. Godkendelse af dagsorden
Vedr. pkt. 6: Præcisering af, hvorvidt punktet er en orientering
eller en drøftelse? Karen forklarede, at det er begge dele.
Vedr. Evt.: Udvalget ønskede, at få sat afholdelsessted på de
næste LUU møder.
BESLUTNING:
Dagsorden godkendt.
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9.35

3. Godkendelse af referat

LUU SOSU
Silkeborg

LUU Pæd Aarhus

BESLUTNING:
Referatet godkendt.
9.45

4. Generel orientering omkring arbejdet i LUU V/tidligere formænd
Irene og Joan orienterede:
Irene fortalte om de sidste års arbejde, som har været meget praksisnært.
Der har været en tradition for nedsættelse af arbejdsgrupper ved behov, hvilket
har fungeret rigtig godt. Hjælpeskemaet er et eksempel herpå.
Som medlem får man mulighed for at deltage i forskellige møder og temadage
under PASS og SOSU lederforeningen
Generelt kan arbejdet i LUU karakteriseres som både praktisk og strategisk, da
arbejdet rækker længere frem end man umiddelbart tror.
Rekruttering og fastholdelse af elever er et fælles ansvar mellem arbejdsgivere,
faglige organisationer og skole.
Formandsskabet bestræber sig på at få udarbejdet en klar og tydelig dagsorden,
så medlemmer kan drøfte dagsorden med bagland og ledelse.
Det var et ønske at få mulighed for at give indspark til hele LUP og
didaktikarbejdet.

9.55
10.05

Pause
5. Orientering om skolen og dens uddannelser V/ Karen Brix Roed
Karen fortalte om skolen og dens uddannelserne. LUU skal forholde sig strategisk
og praktisk i forhold til SOSU hjælper, assistent, grundforløb samt EUX SOSU.
Eksempler på opgaver i LUU:
- Rekruttering og fastholdelse
- Samarbejde mellem skole og praktik
- Overgange i uddannelsen, uddannelsesforløbet
- Nye uddannelsesordninger – fag og eksaminer
- LUP
- Særlige udviklingsopgaver eller samarbejdsflader
Der er store rekrutteringsudfordringer på SOSU området og stort
fokus på fastholdelse.
Karen gennemgik optagetal for SOSU uddannelserne på
landsplan. Der er geografiske forskelle, men samlet set er der
markant fald i elevantallet.
For SOSU Østjylland er der også nedgang elevoptaget.
Power Points fra Karen:

LUU SOSU oplæg
19.feb

Når skoen opfylder dimensioneringen, så kan vi forvente ca. 400
assistent elever årligt og godt 200 hjælper elever årligt.
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10.15

6. Orientering og drøftelse om skolens andre mødeforaer V/ Karen Brix Roed
Det har vist sig, at der er et behov for drøfte samarbejdet omkring elever og
uddannelse på forskellige niveauer, hvorfor vi de sidste 4 år har haft en
tradition for disse mødefora.
De enkelte fora gennemgås og kvalificeres.

udkast skolens
mødeforaer

Karen orienterede:
For at kvalificere skolens arbejde, så er der behov for forskellige fora, hvor
emner og problemstillinger kan drøftes.
De enkelte fora blev gennemgået.
Marianne Wolff orienterede og uddelte slides fra møde i
samarbejdsforum 2. februar vedr. mødefora regionalt. Marianne
orienterede om, at Regionen er med i 5 LUU og at Regionen
ønsker at uddannelserne planlægges mere ens på tværs af
kommuner og SOSU skoler i regionen.

samarbejdsforum

Beslutning:
LUU tog orienteringerne til efterretning og tilkendegav, at det er vigtigt, at der
ikke bliver taget arbejde og beslutninger ud af LUU.
LUU er et formelt udvalg, hvor også de faglige organisationer er repræsenteret
jf. Bekendtgørelsen. De andre fora er aftalt lokalt blandt skoler og
arbejdsgivere.
Enighed om, at det er godt at få problemstillinger bearbejdet i forskellige fora,
men det skal gøres tydeligt hvilke emner, der er i hvilke fora, og på hvilket
niveau. Det gælder især, hvis man er medlem i alle fora. Der var ikke
umiddelbar tilslutning til regionens ønske om, at LUU skal arbejde for, at
uddannelserne håndteres ens på tværs af kommuner og SOSU-skoler, da
kommunerne kan have forskellige ønsker til samarbejdet med skolerne, som
bedst kan aftales lokalt i det enkelte LUU.
Karen Brix Roed og Verner Sønderby laver udkast til kommissorium for de
enkelte fora, der tydeliggør, hvilke emner/problemstillinger/opgaver, der
ligger i hvert forum og på hvilket niveau. Dertil klarhed over, hvornår
emner/problemstillinger/opgaver skal forbi LUU.
Der er lavet kommissorium for praktikforum i Aarhus, som kan bruges som
udgangspunkt.

kommissorium
praktikforum

10.30

7. Godkendelse af skolepraktikplaner
Skolepraktikplaner er efter aftale i SOSU LUU ændret, så der nu optages 3
gange årligt og ikke som tidligere 4 gange årligt på SOSU
hoveduddannelserne.
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Skolepraktikplanerne er synkroniseret med SOSU Randers og forelagt alle
arbejdsgiverrepræsentanter omkring SOSU Østjylland.
LUU SOSU Randers har godkendt planerne for SSA AUG og dec. 18.
Karen orienterede om arbejdet med at gå fra 4 til 3 optag på
assistentuddannelsen.
SOSU Randers og SOSU Østjylland samarbejder om skolepraktikplaner, så de er
ens i den østlige del af regionen.
Skolepraktikplaner for assistentuddannelsen i 2018 er godkendt i Randers, og de
afventer, at vi også godkender dem.
Skolepraktikplan for EUX blev godkendt sidste år. Ligger på hjemmesiden.
Forløbet starter til august. Skolen arbejder for at EUX eleverne kommer i 1 uges
praktik inden start.
Marianne Wolf understregede, at Regionen gerne vil anerkende, at
skolepraktikplaner samkøres, men at Regionen er nødt til at udtrykke stor
bekymring for de udfordringer hospitaler i Region Midt forventer for somatisk
praktik.
Der er en udpræget bekymring for, hvorvidt der er læringsmuligheder nok, da
der er planlagt 2 ugers overlap i praktikken i 2020.
Skolen vil gerne gå i dialog med Regionen, og få sat konkrete tal på, hvor mange
elever det reelt set drejer sig om, og hvad udfordringerne rummer.
Der var overvejelser fra andre medlemmer om, hvorvidt det kan være muligt at
anvende de 14 dages overlap på en anden måde – evt. tilbyde ferie eller lægge
tværfaglig læring ind. Samarbejdskommuner er villige til at samarbejde om
andre løsninger.
Enighed blandt LUU, at der skal arbejdes på at finde gode løsninger, men
overlap er et vilkår med den nye uddannelse. Alle problemer kan ikke løses, men
mindskes, og det skal naturligvis være en god uddannelse vi tilbyder.
BESLUTNING:
Skolepraktikplan assistent for august og december godkendt.
Problematikken med udfordringer for somatikken tager skolen op med op med
arbejdsgiver til nærmere undersøgelse.
Hvis der sker ændringer og nye planer lægges ud på hjemmesiden, så sender
skolen sende en reminder ud til praktikken/arbejdsgiver om ændringerne.
Skolepraktikplaner for SOSU hjælper:
Marianne Beck ønskede præciseret, at ferie i første praktik er selvbetalt.
Marianne kontakter Karen vedr. ferie for SOSU hjælper.
Et ønske at skolepraktikplaner for hjælper bliver ens for afdelingen i Aarhus og
afdelingen i Silkeborg, så det anføres hvilke påbygningsfag det er muligt at få.
BESLUTNING:
Skolepraktikplan hjælper August: Godkendt.
Skoleplan for hjælper december: Tages med på næste LUU SOSU møde i maj.
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SSA aug. 18

SSA AUG 18 EUD
EUV3

SSA dec. 18

SSA Dec 18 EUD
EUV3

SSH AUG 18 (Skanderborg)
SSH Aug 18
(Skanderborg)

SSH AUG 18 (Aarhus)
SSH Aug 18
(Aarhus)

11.00

8. Orientering fra formand og næstformand
Intet at bemærke

11.10

9. Orientering skolens elevråd
Intet at bemærke

11.15

10. Orientering skolens ledelse
Intet at bemærke

11.25

11. Evt.
Mødeplan 2018:
Beslutning:
2. møde afholdes i Silkeborg
3. møde afholdes i Aarhus
4. møde afholdes i Silkeborg
Fællesmøde afholdes i Aarhus
Møderne lægges om formiddagen.

Punkter til næste LUU SOSU Møde:
1: Temadag om farmakologi – hvordan får vi det nye ”hjem” og hvad gør vi? Drøftelse af, hvor
arbejdet ligger bagefter. Der kommer udmelding fra PASS
2: Skolepraktikplaner SOSU Hjælper
3. Udfordringer i somatik
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