Referat LUU SOSU 14. maj på SOSU Østjylland
Deltagere:
Lone Smedegaard, Sektorformand FOA Silkeborg-Skanderborg (næstformand)
Marianne Beck Andersen, Uddannelsesansvarlig MSO Aarhus Kommune
Irene Frederiksen, Uddannelsesansvarlig Silkeborg Kommune
Rie Halling Steen, Uddannelsesansvarlig Skanderborg Kommune
Hanne Kofoed, uddannelsesansvarlig, Odder kommune
Marianne Wolf, Vicekontorchef Region Midt
Jack Hougaard, Sektorformand pædagogisk sektor FOA
Mette Høj, uddannelsesansvarlig, Region Midt (tilforordnet)
Lilian Gade Abrahamsen, Tilforordnet, Uddannelsesansvarlig Region Midt (tilforordnet)
Ole Svejstrup, uddannelsesansvarlig, psykiatrien MSB Aarhus Kommune (tilforordnet)
Mona Martens, TR SSA, FOA
Jeanette Gudmann Nielsen, SSA, Praktikvejleder, FOA
Karin Husted, SSA, Praktikvejleder, FOA
Elevrepræsentant: Mie Frederiksen, A1/17 afdelingen i Aarhus (tilforordnet)
Elevrepræsentant, suppleant: Vacant (tilforordnet)
Vejleder Verner Sønderby, SOSU Østjylland (tilforordnet)
Karen Brix Roed, uddannelsesansvarlig SOSU Østjylland (tilforordnet)
Referent: Anne Katrine Valeur, SOSU Østjylland
Afbud:
Joan Sindberg, Uddannelsesansvarlig Favrskov Kommune (formand)
Jette Ohlsen, Sektorformand FOA, Aarhus
Christina Holm Høgfeldt, TR SSA, FOA

08.30

1. Godkendelse af dagsorden V/ Lone Smedegaard
Ønske at flytte Pkt. 8 og 9 til efter pausen og pkt. Pkt. 11 og pkt. 12
flyttes til før pausen.
Dagsorden godkendt

08.35

2. Fremlæggelse af referat

Bilag pkt. 2 Referat
fra 19.februar 2018

Lone Smedegaard bad om at få præciseret betegnelsen
tilforordnede og deres rolle i LUU, da det ikke var tydeligt i
referatet.
De tilforordnede er med i LUU sammenhænge for at få en bred
repræsentation af praktikken – både somatisk hospitalspraktik samt
psykiatrisk praktik. Dette er for at kvalificere møderne, så alle
områder er repræsenteret.
Tilforordnede har ingen stemmeret.
Beslutning: Fremadrettet noteres det i dagsorden over
inviterede, hvem der er tilforordnede.
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Efterfølgende var der diskussion omkring brug af suppleanter. Ved
længerevarende fravær kan man vælge at stille med en
stedfortræder.
Joan og Karen har drøftet brugen af suppleanter. Der henstilles til,
at møderne prioriteres, så det er de samme repræsentanter ved
møderne.
Herefter diskussion omkring, hvad længerevarende fravær er.
Det er vigtigt, at få præciseret, hvad formålet med formuleringen i
forretningsordenen er.
Opsamling: Længerevarende fravær er når et medlem er væk 2
gange. Det er en vurdering fra den enkelte. Der skal ikke udpeges
en suppleant, men det er muligt at sende en anden, hvis der er
vigtige punkter på dagsorden. Kontinuiteten i møderne er det
vigtigste.
08.40

3. Underskrivelse af forretningsorden V/ Joan Sindberg
Rettelser fra sidste møde i LUU SOSU er indskrevet.

Bilag pkt. 3
forretningsorden LUU SOSU
Beslutning: Forretningsorden godkendt. Bliver underskrevet og lagt på
hjemmesiden.
08.50

4. Godkendelse skolepraktikplan SOSU hjælper december og fastsættelse af
EUX skolepraktikplan

Bilag pkt. 4 SSH dec
18 - Århus

Bilag pkt. 4 SSA
EUX AUG 2017

Bilag pkt. 4 SSA
EUX AUG 2018

Karen orienterede om skolepraktikplanerne.
Beslutning: Hjælper december godkendt. Det skal tilføjes, at planen er for
afdelingen i Aarhus.
EUX skolepraktikplaner:
Marianne Bech Andersen problematiserede, at de mange opdelinger i
praktikforløb, gør det svært at håndtere for arbejdsgiver. Det kan blive en
udfordring, at sikre kvalitet for den enkelte elev i de mange forløb, da
kontinuiteten ikke kan opretholdes for eleven. Det kan i sidste ende gå ud
over eleverne. Der er meget planlægning med så få elever.
Der var enighed i LUU, at det er problematisk med de mange opdelinger og
svært for praktikstederne at planlægge.
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Karen forklarede skematikken i EUX. Skolen vil gerne undersøge udfordringen
og vender tilbage til Marianne Bech Andersen. EUX skolepraktikplaner er
forankret nationalt.
Beslutning: EUX18: der skal kigges på skoleperiode 3. Skolen vender
tilbage. LUU SOSU får EUX18 sendt ud igen
09.00

5. Opsamling udfordringer Somatisk hospitals praktik og status her på V/
Karen Brix Roed og den regionale repræsentant
Af sidste referat fremgår det, hvilke udfordringer Region Midt er bekymret for
i somatisk hospitalspraktik. Skolen og Region Midt har siden holdt møde
herom. Der ønskes en drøftelse/en orientering herom
Marianne Wolf orienterede: Regionen har holdt møde med skolen og er i dialog
om at finde den bedste løsning for alle. Der er brug fore mere tid til at se
mulige alternativer.
Drøftelserne går på om det er ”nødvendigt at SOSU assistentholdene dele i 2,
når de når til hospitalspraktikken.
Det er nødvendigt, at se på hele logistikken og afklare det internt i regionen.
Det er et ønske at få en afklaring inden sommerferien.
Irene Frederiksen tager problemstillingen med i KL for at høre om der er andre
modeller/metoder i landet, som kan brugs til inspiration.
Beslutning: Punktet skal med på næste møde i LUU.

09.15

6. Fremlæggelse og kvalificering af arbejdet med kommissorium til mødefora
V/ Karen Brix Roed og Verner Sønderby

Bilag pkt. 6 udkast
mødefora
Karen orienterede:
Skolen har arbejdet for at få præciseret de enkelte mødefora.
Karen gennemgik billaget.
LUU: Tage sig af samarbejdet med arbejdsmarkedets behov og
tilbagemeldinger til skolen.
Skolepraktik forum: tager sig af det pædagogiske i uddannelser.
Arbejdsgivernetværk: Samarbejde skole og arbejdsgiver imellem.
Oversigten giver overblik, når der skal laves dagsorden for de enkelte fora.
Det blev foreslået, at koble de allerede anvendte ord fra LUU forretningsorden
til oversigten over mødefora vedr. LUU.
Enkelte medlemmer af LUU sidder med i alle 3 udvalg. Oversigten giver god
mening og er overskuelig. Dog er det vigtigt, at gode ideer får lov at opstå i et
fora, for så at blive båret over i det korrekte fora. Der skal være plads til
fleksibilitet.
Beslutning: Der arbejdes ud fra oversigten fra nu af. Oversigten evalueres
igen om 1 år med henblik på evaluering og evt. tilretning.
09.25

7. Valg af repræsentanter til samarbejdsforum V/ Karen Brix Roed
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Som det fremgår af vedlagte kommissorium, så skal der vælges
repræsentanter til Samarbejdsforum

Bilag pkt. 7
kommissorium samarbejdsforum
Karen forklarede om Samarbejdsforum og det kommende valg af
repræsentanter. Der skal væges 1-2 repræsentanter. Samarbejdsforum er et
selvbestaltet udvalg, der er lavet pga. de mange skoler i regionen.
Samarbejdsforum har ingen beslutningsbemyndigelse over for de enkelte LUU.
Samarbejdsforum arbejder bl.a. med rekruttering, fastholdelse mm. Emner og
indsatsområder bliver set i strategisk perspektiv.
Pt. Sidder Irene Frederiksen samt Helle Rasmussen fra Aarhus i
Samarbejdsforum. Begge ønsker at fortsætte, hvis muligt.
Herefter diskussion om det er ledere eller uddannelsesansvarlige, der skal
sidder i udvalget, da det var uklart ud fra Samarbejdsforums kommissorium.
Det blev præciseret, at det ikke er ledere, der er tænkt ind i
samarbejdsforum, men mere dem, som er ansvarlige for uddannelserne og som
kan byde ind strategisk i foraet. Der sidder 5 direktører fra skoler i Regionen
med i samarbejdsforum.
Det er et ønske at få styrket koblingen fra Samarbejdsforum til LUU og få
videndelt bedre. Det er det enkelte LUU, der vælger hvem, der skal sidde i
Samarbejdsforum. Det blev pointeret, at repræsentanterne skal kunne
repræsentere sundhed/ældreområdet og psykiatri.
Beslutning: Irene Frederiksen fortsætter. Joan Sindberg bliver spurgt om
hun vil deltage. Hvis ikke Joan vil deltage, så bliver Marianne Bech Olsen
medlem nr. 2.
09.35

8. Orientering og drøftelse omkring farmakologi i SOSU uddannelsen V/ Karen
Brix Roed
Punktet taget som pkt. 10:
Der er stor opmærksomhed i PASS omkring indholdet i
farmakologi. Eksamen ligger uhensigtsmæssigt i uddannelse, og
det vil skolen ændre.
Uddannelsesleder Kirsten Møller Nielsen orienterede herom:
Fra februar 2019 vil skolen bytte naturfagseksamen i
skoleperiode 3 ud med farmakologi eksamen i skoleperiode 2.
Det vil betyde, at farmakologi fremadrettet vil ligge i 3.
skoleperiode. Naturfag ses som et underliggende støttefag og
det vil give god mening at bytte de 2 eksaminers placering.
Der vil blive lavet mere sammenhæng mellem teori og praktik
via opgaver i praksis.
Flere i LUU tilkendegav, at det giver god mening at flytte
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eksamen, og opgaverne i praksis giver så god mening for
eleverne og får koblet teori og praktik sammen.
09.55

9. Fremlæggelse af status på arbejdet med tilpasning af LUP på SSH, SSA og
GF2. Drøftelse og input til det videre arbejde V/ Karen Brix Roed

Bilag pkt. 9
procesplan LUP GF2 SOSU

Der er netop nedsat et pædagogisk råd der igangsætter arbejdet med det
fælles pædagogisk didaktiske grundlag som fremlægges på næste LUU møde
Punktet taget som pkt. 11:
De 3 uddannelsesledere Kirsten Møller Nielsen, Rene Lindbjerg Andersen og
Lisbeth Andersen præsenteret.
Der er nedsat pædagogisk råd, som arbejder med LUP og sammenlægning
heraf. Konsulent Carsten Holm er hyret ind for at få sammenkørt LUP’er i et
fælles pædagogisk didaktisk grundlag for SOSU Østjylland.
Pædagogisk råd er nedsat med undervisere og uddannelsesledere. Der kan
nedsættes ad-hoc grupper ved behov, og der kan inviteres repræsentanter fra
praksis og elever ind ved behov.
Arbejdet med LUP for SOSU hjælper er i gang. De nye bøger fra Munksgaard
tages med ind omkring fagmålene. Der er 4 fag på hjælperuddannelse, og der
tilstræbes et tværfagligt flow mellem fagene. Der er krav om 10%
tværfaglighed og simulering på uddannelse. Der er lagt eksamen ind i forhold
til simulering. Eleverne trækker scenarie og går til eksamen i deres video
omhandlende scenariet.
Rene orienterede om GF2 LUP. De gamle LUP’er er ved at blive samlet. De
uddannelsesspecifikke fag (12 uger ud af de samlede 20 uger) ligger nu som en
lang periode med en jævn fordeling over de 20 uger. Det giver bedre mening
og et jævnt forløb for eleverne. Det kan lade sig gøre, da eleverne ikke
længere har pligt til afkortning, men en ret til afkortning.
Der er 4 temaer: være fagperson, møde borgere, sundhed og dig som
fagperson.
Fokus på toningen, da GF2 SOSU er for både de elever, der søger SOSU hjælper
og til dem, som søger SOSU assistent uddannelsen. Det er afgørende, at
eleverne finde ud af, hvad forskellen er.
Der arbejde med den virksomhedsforlagte undervisning, som har været afviklet
forskelligt på de 2 skoler. Ligeledes skal der ses på prøverne.
GF2 SOSU Lup forventes klar til september 2018.
10.20

PAUSE

10.35

10. Indstille valgfag: Fremlæggelse af forslag til valgfagskatalog og indstilling
af valgfag V/ Karen Brix Roed
Der ønskes en drøftelse af evt. behov for yderligere valgfag fra
arbejdsgiverside
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Bilag pkt. 10
valgfag Aarhus

Bilag pkt. 10
valgfag Silkeborg

Punktet taget som pkt. 12:
Karen orienterede: LUU skal komme med input til valgfag. Udgangspunkt er i
de gamle valgfag.
Der er forskel i det, der udbydes, da Silkeborg er en mindre skole, så det er
ikke muligt at udbyde så meget. I teorien vil det være muligt at følge valgfag
på en anden afdeling, men i praksis kan det ikke lade sig gøre.
De fremsendte valgfag er indstillet af undervisere ud fra ønsker fra elever og
fra praktikvejledere.
Uddannelserne blev startet op uden bøgerne var kommet. Derfor er de første
udspil til valgfag tilfældigt. Alt vedr. palliation er taget ud af hjælper
uddannelsen. Skolen her derfor valgt at tage det ind som et valgfag, da det er
et vigtigt fag.
Herefter drøftelse af valgfagskataloget.
Et ønske at få et fag omkring styrkelse af samarbejdet med frivillige og
civilsamfundet. Silkeborg afdelingen har allerede udarbejdet
undervisningsmateriale hertil.
Ole Svejstrup pointerede, at det her emne har et strategisk sigte, og her
arbejdsgiverne har mulighed for at præge uddannelserne i retning af de
fremtidige behov til medarbejdere på velfærdsområdet.
Beslutning: Valgfagskataloget skal med på LUU SOSU dagsorden til efteråret
med henblik på input til næste års valgfag.
10.45

11. Orientering og Status på skolen situation omkring optag 2017/2018 samt
forventede dimitterede i 2018/2019. Dertil en gensidig orientering om
fremtidig rekrutteringstiltag (skole/arbejdsgiver) V/ Karen Brix Roed
Punktet er en del af de faste temaer fra Forretningsorden til LUU SOSU
Punkt taget som pkt. 8:
Karen fortalte om forventninger til dimitterede elever i 2018

Bilag Karen
Forventet optag 2018

Der dimitterer elever nu her inden sommer, og så vil der være et sip af
nyuddannede elever frem til sommer 2019.
Trepartsaftalen give skolen mulighed for at dimitterer 100 SSA elever i
Silkeborg om året og 300 SSA elever i Aarhus om året.
Faktum er, at der dimitterer 25 SSA elever i Silkeborg i 2018 og 130 SSA elever i
Aarhus i 2018.
GF2 er rekrutteringsgrundlaget for SOSU uddannelserne, og skolen har svært
ved at optage elever nok. Der starter omkring 35 i Silkeborg 14. maj og ca. 4550 i Aarhus til december. Skolen håber på 2 hold i Silkeborg, 1 hold i
Skanderborg samt 4 hold i Aarhus til september.
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Der er gode nyheder i søgningen til GF1. I 2018 forventer skolen 129 GF1
elever, og afdelingen i Silkeborg har en stor stigning.
Rekruttering er et fælles ansvar.
Lone Smedegaard fortalte, at den nye overenskomst har afsat midler til
rekruttering, men er uvis om størrelsen.
Den nye overenskomst har haft fokus på lønnen, og det har været et ønske at
gøre faget mere attraktiv, og der vil komme en lønstigning for både SOSU
assistenter og SOSU hjælpere.
Enighed om, at der er mange potentielle som kan komme ind på SOSU
uddannelserne. Der er grupper i samfundet som ikke repræsenteres i samme
omfang på uddannelserne efter at adgangs- og overgangskravene er kommet
til.
Vigtigt at få italesat, at SOSU hjælperuddannelsen stadig har en vigtig rolle på
arbejdsmarkedet. Hjælperuddannelsen kan sikre faglært arbejdskraft til et
område, hvor vi ellers kan risikere, at der kommer ufaglærte ind.
God ide, at lave forforløb for mulige interesserede, så de kan blive afklaret
inden de påbegynder et uddannelsesforløb.
11.00

12. Orientering om arbejdet med IT platformen DU-IT herunder tidsplan for
projektet V/ Verner Sønderby
Punktet taget som Pkt. 9:

Bilag pkt. 12 DU-IT

Verner Sønderby orienterede om IT læringsplatformen Du-IT. Ideen bag
projektet og et nyt hjælpeskema er startet i LUU i Aarhus. Ole Svejstrup,
Marianne Beck, Mette Høj og Rie Steen, Joan Sindberg samt Irene
Frederiksen er i arbejdsgruppen.
Det har været et ønske, at skabe en sammenhæng for den enkelte elev
mellem skole og praktik.
Ønsket har været at minimere frafald. Læringsplatformen er ikke
teksttung, og understøtter elevens forskelige læringsforme. Overgangene
mellem teori/praktik er vanskelige, og det er projektgruppen
opmærksomme på.
Verner gennemgik herefter opbygning i platformen
Platformen testes i maj. Planen er, at det kan bruges til GF2 september og
på hovedforløbene SOSU hjælper og SOSU assistent til februar 2019.
Det vedhæftede nyhedsbrev er sendt til alle andre SOSU skoler.
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11.10






Orientering fra
Formand, næstformand og medlemmer
Lone fortale kort om den nye overenskomst. Lone er spændt på
udmøntning af puljen fra ufaglært til faglært.
Der kommer snart ny dimensionering, hvilket FOA også følger tæt.
skolens elevråd
Mie Frederiksen er helt ny i LUU Sammenhænge.
Lone fortalte, at FOA har holdt møde med elevrådet i Silkeborg. Der
bliver afholdt en temadag med Anders Agger for alle skolens elever,
som FOA står for.
skolens ledelse:
 Orientering om skolens ny bestyrelse
Karen fortalte kort om den nye bestyrelse. Hans Jørgen Hørning er
bestyrelsesformand. Anette Poulsen er næstformand.
Den øvrige bestyrelse kan ses her:
https://www.sosuoj.dk/om-sosu-østjylland/bestyrelse/
 Orientering om Handleplan for øget gennemførsel
 VTU og Handleplan og elevtrivsel, årshjul 2019 på næste møde
 PASS inviterer til Dialogmøder her i foråret 2018

Dialogmøder PASS

11.25

13. Evt.
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