Referat fra møde i LUA
Dato:

Fredag d. 2. oktober 2015
Kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning

Deltagere:

Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest:
Erna Leth; suppleant for Bente Møller Pedersen
Repræsentanter fra FOA:
Kim Henriksen, formand for LUA
Grethe Nielsen
Repræsentant fra 3F:
Mette Thordahl
Repræsentanter fra skolen:
Anne Mette Vind
Grethe Bech

Afbud:

Dorthe Iversen, Ikast- Brande Kommune
Merete Villsen, Ikast- Brande Kommune
Bente Møller Pedersen, Hospitalsenheden Vest

Mødeleder:

Kim Henriksen

Referent:

Kitti Overgaard Pedersen

Punkt 1
Godkendelse af dagsorden – herunder punkter til eventuelt v/ formanden

Beslutning:
Dagsordenen godkendes. Der er intet til eventuelt.

Punkt 2
Godkendelse af referat fra mødet den 8. maj 2015

Beslutning:
Referatet godkendes.

Punkt 3
Drøftelse af skolens aktuelle udbud og aktiviteter
Sagsfremstilling:
 Uddannelseschef Anne Mette Vind og efteruddannelseskonsulent Grethe Bech orientere om
igangværende kurser for efteruddannelsesafdelingen, samt kommende kurser og kurser der
måske er på vej
 Orientering om kommende workshop med Social & SundhedsSkolens seks samarbejdskommuner
Drøftelse:
På efteruddannelse for SOSU ses der mere aktivitet:




KUA forløb for Holstebro Kommune
Demenspakke er blevet godkendt og er nu udsendt til skolens samarbejdspartnere. Forløbet der
er opbygget af 6-7 kurser omhandlende demens, forløber fra den 9. nov. – 17. dec. 2015.
Det er muligt at vælge hele pakken eller dele af denne
Medicinkurser

Behovet for udbud af kurser til ny-ledige, samt de der er på vej mod ledighed drøftes. Det er vigtig, at der
oplyses om muligheden for 6 ugers kurser, da flere ikke har kendskab til dette tilbud.
3F holder infomøder for ny-ledige. Denne gruppe er dog som regel rettet mod andre fagområder end
SOSU, eksempelvis serviceassistent.
FOA afholder også temamøder og fællesmøder for information om 6 ugers kursus.
Skolen har flere kontakter ude i forhold til at afdække behovet for kurser. Bl.a. ift. Hospitalsenheden Vest
og kommunerne. Der afholdes workshop på tværs af kommunerne i februar 2016. Workshoppen
arrangeres for netop at afstemme fælles kursusforløb for kommunerne. Mødedeltagerne spørger, hvorvidt
workshoppen er relevant for fagforeninger og LUA at deltage i - dette, da kurser er et spørgsmål om
udbud og efterspørgsel. Mødedeltagerne finder samtidig vigtigt, at der i udbuddet af kurser tænkes
overgange og tværfaglighed ind.
På mødet påtaler mødedeltagerne, at LUA´ s rolle og opgaver, for dem, står uklare. Det foreslås derfor at
dette drøftes på næste LUA møde.

Det drøftes at faget ”Førstehjælp og brandbekæmpelse”, som er et krav for videre uddannelse på
hovedforløbene, ikke vil være tilgængelig for alle elever.
Brandbekæmpelse for elever der ikke skal have GF2 bør kunne følges i aftenregi eller ved siden af
arbejdet.
Skolen gør opmærksom på, at faget ikke kan udbydes i AMU regi, men at eleverne får tilbud om forløb på
GF.
Skolen samarbejder også med andre SOSU- skoler i forhold til udbuddet af kurser.
Skolen har fået et Garanti - kursus på ti dage, som henvender sig til pædagogmedhjælpere på
specialskoler. Kurset har opstart næste år. For oprettelse af hold kræves min. 5 deltagere.
Konklusion:
Baggrunden for LUA´ s eksistens, dets opgaver og målsætning for arbejdet i rådet, tages med som punkt
på dagsordenen for første møde i 2016.

Punkt 4
Orientering fra:
 Formand
 Næstformand
 Skole og bestyrelse
Sagsfremstilling:
 Der orienteres om ny model for arbejdet med rekvirerede kurser og katalog kurser internt på
Social & SundhedsSkolen, Herning.
 I efteruddannelsen er det blevet besluttet, at der fire gange årligt udarbejdes et nyhedsbrev, som
kan sendes til interessenter. Desuden arbejder Social & SundhedsSkolen, Herning på at indkøbe
et software modul, hvor besøgende på skolens hjemmeside kan tilmelde sig nyhedsbrevet.
Nyhedsbrevet er minded på PR for at skabe interesse for skolens efteruddannelsesafdeling.
Skolen vil gerne høre, om LUA har forslag til indhold i nyhedsbrevet
Drøftelse:
Ud fra fremsendte bilag orientere skolen om ny struktur for undervisere, der blandt andet indebærer, at
underviserne skal med ud i forhold til samtaler og planlægning. Dette for at opnå praksisnærhed og
praksis-transfer.
Mødedeltagerne efterspørger fleksibilitet i forhold til placeringen af kurser, at disse fx placeres om aftenen.
Mødedeltagerne gør opmærksom på, at virksomheder inden for specielområdet ansætter adskillige
vikarer på det pædagogiske assistentområde og opfattelsen er, at der er behov for et forløb på det
specialpædagogiske område til disse vikarer, samt andre inden for specialinstitutionerne, der gør det
muligt for vikarerne, at arbejde med flere opgaver.

Orientering om vedhæftede bilag: ”AMU Nyhedsbrev efterår 15”.
Mødedeltagerne finder, at nyhedsbrevet er et godt initiativ på AMU området.
Skolen modtager følgende forslag til indhold/udformning af nyhedsbrevet:
 Afsnit om kursernes undervisere. Hvem er de og hvad er deres faglige baggrunde
 Den gode historie. Fx at der fortælles en historie der yderligere forstærkes at et eksempel fra
praksis, der samtidig er med til at underbygge skolens strategi
 Tema om jobskifte – hvor starter man henne. Fx i forbindelse med rekruttering
 Gøre reklame for åbent hus mm
 Gøre opmærksom om tiltag såsom TUP
Det foretrækkes, at nyhedsbrevet ikke udsendes for ofte - 4 gange er passende og skolen bør være
opmærksom på længden, ligesom at der ikke linkes til for mange steder, hvor det er muligt at ”miste”
læseren.

Konklusion:
Skolen vil se på muligheden for et kursusforløb på det specialpædagogiske område, der henvender sig til
vikaraer og andre i specialinstitutionerne.
Skolen arbejder videre med udformning af nyhedsbrev for AMU
Bilag:
AMU ny model
AMU Nyhedsbrev efterår 15
Punkt 5
Udviklingsprojekter/kommende tiltag i forhold til efteruddannelsesområdet
Sagsfremstilling:
 Social & SundhedsSkolen, Herning har i 2015 arbejdet med TUP 2014. På mødet orienteres der
om arbejdet med dette projekt
 Social & SundhedsSkolen, Herning er blevet en del af et nyt projekt; TUP 2015 der omhandler
”Læringsudbytte ved relationelle kompetenceløft”. Århus Tech er projektansvarlig og projektet er
samlet bevilliget 2.604.640 kr. Lige nu afventes der indkaldelse til første møde
(jf. bilag fremsendt med dagsordenen)
 Social & SundhedsSkolen, Herning vil høre, om LUA har forslag til udviklingsprojekter og
kommende tiltag, som skolen evt. kan arbejde videre med i 2016?
Drøftelse:
GB orienterer kort om de to TUP projekter, skolen er involveret i.
- TUP 14: omfatter bl.a. fjernundervisning inden for kurset ”Neuropædagogik som pædagogisk redskab i
pædagogisk arbejde”
- TUP 15: Forgår på tværs af VEU- centrene. Skolen afventer det første møde omkring projektet
I forhold til skolens forespørgsel efter forslag til udviklingsprojekter, samt kommende tiltag, foreslås
skolen, at sætte fokus på handicap – og psykiatriområdet.

Konklusion:
Orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
Fuld og betinget bevilling - TUP 2015_1
Punkt 6
Punkter til næste møde
 Planlægning af møder 2016
 Året der gik
 Udbudspolitik
 Kvalitetsmål
Drøftelse:
Kort drøftelse af udbudspolitik som punkt på dagsordene for næste møde i LUA. Det efterspørges, om
udbudspolitikken evt. kan fremsendes i god tid.
Mødedeltagerne påtaler, at der er sket et løft i uddannelsessystemet generelt – om det samme gør sig
gældende på efteruddannelsesområdet og om noget indhold evt. kræver justeringer.
Som tidligere drøftes vigtigheden af, at skolen er fleksibel i forhold til kurser. Og det oplyses, at der blandt
kursister er interesse for fjernundervisning – om praktikvejlederuddannelsen kunne udbydes i denne form?
Skolen svarer, at det godt kan lade sig gøre.
Der er ikke udpeget suppleanter for mødedeltagere, det foretrækkes, at sådanne findes.

Konklusion:
Næste møde i LUA afholdes den 11. dec. 2015.
Til dette møde
- Drøftes LUA’s opgaver
- Har mødedeltagerne udpeget suppleanter

Punkt 7
Evaluering af mødet:

Konklusion:
Mødet vurderes som værende godt og udvekslende – godt, at skolen fremsendte bilag sammen med
dagsordenen.

