Referat for møde i LUA
Dato:

Fredag den 8. maj 2015
Kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning

Deltagere:

Repræsentanter fra kommuner:
Anne Marie Christensen
Repræsentant fra Hospitalsenhed Vest:
Bente Møller Pedersen
Repræsentanter fra FOA:
Kim Henriksen, formand for LUA
Repræsentant fra 3F:
Mette Thordahl
Repræsentanter fra skolen:
Kirsten Dalsgaard
Grethe Bech
Anne Mette Vind

Afbud:

Merete Villsen
Grethe Nielsen
Britta Raaballe

Mødeleder:

Kim Henriksen

Referent:

Kitti Overgaard Pedersen

Punkt 1
Godkendelse af dagsorden – herunder punkter til eventuelt v/ formand
Beslutning:
Der er et pkt. på dagsordenen: (pkt. 7 ”Uddannelsesønsker til EPOS”).
Dagsordenen godkendes.

Punkt 2
Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2015
Beslutning:
Referatet godkendes.

Punkt 3
Behovsindmelding til EPOS
Drøftelse:
Skøn af AMU aktiviteter på EPOS området 2016.
Konklusion:
Estimat for AMU aktiviteten på EPOS området i 2016 har været rundsendt til LUA udvalget, som ikke har
yderligere kommentarer til oplæg om behovsudviklingen.

Punkt 4
Katalog og udbud for efterår 2015
Drøftelse:
Gennemgang af indholdet i katelogerne med udbud af kurser på efteruddannelsesområdet for SOSU og
PA. Ikke de store ændringer, men der har i forhold til PA været større fokus på PA- funktionerne.





PA
4 AMU kurser med fjernundervisning udbudt efteråret 2015
Nye uddannelsespakker inden for værkstedsassistent udbydes til ledige
Kurser udbudt på familiepleje- og plejeområdet
Praktikvejlederuddannelsen udbydes fortsat





SOSU
Vil gerne arbejde med, at fjernundervisning bliver muligt
Nye uddannelsespakker inden for demensområdet udbydes til ledige
Nyt kursus inden for innovation giver kursisterne mulighed for at arbejde med egne projekter

Skolen har ingen planer om at afskaffe kataloger i papirudgaven, men er åbne for ideer til fornyelse, der
kan være med til at skabe opmærksomhed om kursus- og efteruddannelsesudbuddet og det er vigtigt, at
skolen informere herom.
Forslag til andre AMU- pakker kunne være inden for områderne:
- Medicinering
-AMU i kombination med noget andet – bl.a. efterspørger specialområdet noget konkret i forhold til
pædagogiske metoder i praksis

Konklusion:
Der arbejdes videre med foreslående kurser, samt fjernundervisning.
Der efterspørges om katalogerne kan blive sendt ud i PDF format.

Punkt 5
Tema: Kvalitetsmål 2,3,4 og 5
Drøftelse
Der orienteres om:
EPOS har udarbejdet oplæg til 7 ”mål for kvalitet i uddannelserne”, skolen har valgt at fokuserer på
nr. 2,3,4, og 5 som er:
 Praksisnær undervisning, herunder simulation
 Fleksible uddannelser
 Højt fagligt niveau
 Uddannelsen skal være tilgængelig
Mødedeltagerne drøfter:
E-læringskurser
Bliver anvendt i sygehusregi i forbindelse med førstehjælp, brandbekæmpelse, hygiejne mm. Elæringskurser har den fordel, at det kan tages når medarbejderne har tid. Desuden kan lederne se om
medarbejdere har taget kurserne. Ulempen er, at der ikke er dialog omkring læringssituationerne.
Fordele og ulemper i forhold til fjernundervisning
Fordel: Mere fleksibel i forhold til medarbejdere, der arbejder på alle tider af døgnet
Ulempe: Hvis teknikken svigter og personalet ikke er tilstrækkelig oplyst om anvendelsen af det. I forhold
til noget praksislæring, vil fjernundervisning være ubrugelig, da det kæver et praksisnært miljø
Et højt fagligt niveau
Hænger sammen med afstemning af forventninger på tværs af AMU udbyder, kursist og arbejdsgiver.
Arbejdsgiver skal måske forud for kurset oplyse sin medarbejder om forventninger til niveau. Herefter kan
skolen afstemme niveauet - og det er helt ok med undervisningsdifferentiering - så længe det tilgodeser
den enkelte kursist.
Skolen kan informere mere om IKV – Individuel kompetencevurdering.

Punkt 6
Orientering om EUD/EUV, herunder fokus på standardmeritter
Drøftelse:
Gennemgang af bilag.
To AMU uddannelsespakker kan afkorte uddannelsesforløbet på henholdsvis PA og SOSU.
Drøftelse af standardmeritter.
Konklusion:
Orientering taget til efterretning.
Bilag:
- Ny bekendtgørelse SOSU 24.03.15
- Ny bekendtgørelse PAU 24.03.15

Punkt 7
Uddannelsesønsker til EPOS
Drøftelse:
EPOS tager imod uddannelsesønsker - deadline er den 1. juni 2015.
Mødedeltagerne nævner mulige kursusbehov inden for følgende områder:
- Aldring og specialområdet
- PA og det pædagogiske assistentområde generelt
- Kurser rettet mod bl.a. SOSU assistenter
- Relationel koordinering
- Praksis anvendelse af velfærdsteknologi og innovation – i forhold til opstart
- Kurser i velfærdsteknologi, speciel rettet mod medarbejdernes behov i DNV Gødstrup

Konklusion:
GB sammenskriver ideerne til godkendelse hos formanden og sender efterfølgende disse til EPOS.

Punkt 8
Eventuelt
Konklusion:
Intet til punktet.

