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

Beslutning:
Der oprettes etnyt punkt 9 vedr. planlægning af mødedatoer for 2016.
Med denne tilføjelse godkendes dagsordenen.

Punkt 2
Godkendelse af referat fra mødet den 2 oktober 2015

Beslutning:
Referatet godkendes.

Punkt 3
Orientering om skolen aktuelle udbud og aktiviteter
Sagsfremstilling:
Aktuelle udbud fra kursuskataloget er aflyst pga. for få tilmeldinger, bortset fra uddannelsespakke nr. 21,
som nuværende afvikles på Social & SundhedsSkolen, Herning.
Af kurser fra kataloget, har der i efteråret været afviklet praktikvejlederuddannelse og medicinkurser.
Der har været aktivitet i forhold til rekvirerede tilbud.
Der er lige gennemført et forløb for social- og sundhedshjælpere fra Herning Kommune, hvor evalueringen
har været meget flot (4,4 ud af 5). Kommunen har rekvireret et tilsvarende forløb i det nye år.
Ikast/Brande Kommune har haft et forløb på 3 dage for social- og sundhedsassistenter. Kommunen har
rekvireret fem tilsvarende forløb i det nye år.
Der har været afholdt en halv kursusdag i ergonomi i en privat virksomhed for elektrikere. Der er rekvireret
flere forløb i både første og anden kvartal 2016.

Drøftelse:
AVI orienterer om status på aktiviteter på efteruddannelsesområdet i henhold til sagsfremstillingen.
Skolen har haft lav tilslutning til katalogkurser.
EPOS har lige meldt ud i forhold til det nye praktikvejlederkursus, herunder i forhold til mål og opbygning
af uddannelsen. Skolen udbyder dette kursus til april.
Skolen har udmeldt datoer for praktikvejlederkursus for PA området. Dette kursus er ikke det samme
praktikvejlederkursus, udmeldt fra EPOS, men andet kursus oprettet ved IDV i forhold til aftale mellem
skolen og kommunerne.
På SOSU området er der planlagt flere aktiviteter i 2016, eksempelvis i Ikast-Brande Kommune, hvor der
skal afholdes 5 nye kursusforløb i Postoperativ pleje og omsorg i hjemmeplejen for social- og sundhedsassistenter.
På det pædagogiske område har der været lavere aktivitet i 2015 – det selvom skolen har været aktiv
opsøgende. Kommunerne har i øjeblikket lavet aftaler med andre uddannelsesområder omkring
efteruddannelse på det pædagogiske område.

Konklusion:
Aktiviteten har været lav i 2015 - højst sandsynligt pga. flere sammenfaldende omstændigheder. Det tyder
på at aktivteten stiger i 2016, da der allerede er lavet flere forskellige aftaler i første kvartal og formentligt
er mere på vej.
Medlemmer i LUA vil gerne orienteres om kommende aktivitet, så de kan støtte op omkring disse via
deres netværk.

Punkt 4
Orientering fra:
 Formand
 Skolen og bestyrelse
- Nedgang på grundforløb og hovedforløb grundet EUD reform og ændringer i dimensionering.
Der opleves en lille stigning på AMU
- Nyansat koordinator til efteruddannelsesafdelingen
- VEU samarbejdet
- TUP 14 og TUP 15
Drøftelse:
Intet nyt fra formanden
AVI orienterer i henhold til sagsfremstillingen.
Skolen har, trods nedgang, modtaget et pænt antal ansøgninger til GF 2.
Bilag med model over AMU aktiviteter udleveres på mødet. Af modellen fremgår det, at skolen havde
størst fremgang i 2013. GB fortæller, at stigningen i aktiviteten for 2015 udelukkende er placeret på 4.
kvartal, så skolen ser positivt frem mod det nye år.
Fremgangen har udmundet sig i ansættelse af en uddannelseskoordinator, med sygeplejefaglig baggrund.
I forvejen er der en koordinator med pædagogisk baggrund, så rart, at begge områder er blevet
repræsenteret.
Fordele og ulemper ift. geografisk placering af kursusudbud drøftes og nogle kursister er mere mobile end
andre. Fjernundervisning anses derfor for at være et godt tiltag.
AVI forklarer, at skolen februar 2016 udbyder kursus med fjernundervisning (blended learning) i
Neuropædagogik som redskab, da skolen oplevede god tilslutning til tidligere afholdte kursusforløb, der
delvist har været udbudt som fjernundervisning.
GT orienterer om VEU og TUP projekter.
Om VEU samarbejde mødes repræsentanter fra skolen med 13-14 fra forskellige konsulenter 1 gang om
måneden. Undervisningsministeriet sætter krav om opsøgende arbejde og hvor mange VEU besøg der
skal foretages.
TUP 14 projektet omfatter forskellige skoler, der deltager i projektet, som styres af SOSU Sjælland.
Projektet omhandler e-Learning og fjernundervisning i AMU uddannelserne. Til sommer 2016 afsluttes
projektet med en kongres, hvor der evalueres på resultaterne.
TUP 15 projektet omfatter VEU-centre i Region Midt og omhandler ”Læringsudbytte ved relationelle
kompetenceløft”.

Social & SundhedsSkolen, Herning er ligeledes med i et fælleskatalog med andre skoler, hvor kurserne på
AMU og efteruddannelse markedsføres bredt.

Konklusion:
Orientering tages til efterretning.

Punkt 5
LUA´s opgaver og information om suppleanter for mødedeltagere
Sagsfremstilling:
På sidste møde i LUA, var det et ønske fra udvalget, at have fokus på LUA’s opgaver for at fremme det
gode samarbejde i udvalget. På mødet vil der være gennemgang af forretningsordenen, hvor LUA’s
opgaver er beskrevet. På EPOS hjemmeside (jf. bilag 2) er der ligeledes overblik over arbejdet for det
lokale uddannelsesudvalg.
Giver informationen fra EPOS hjemmeside inspiration til fremtidige emner der skal arbejdes med i LUA?

Drøftelse:
Der har under tidligere møder været afbud og ingen tilknyttet suppleant, Derfor opfordres der til, at
mødedeltagerne udpeger suppleanter.
LUA´ rolle og opgaver drøftes.
AVI: Flere af rådets opgaver er omtalt i forretningsordenen.
Rådet er grundlæggende enige om, at det er op til rådet selv at skabe aktivitet og drøftelser.
Mødedeltagerne efterspørger dog, at blive inddraget yderligere og anvendt som rådgiver ift. skolens
udbud af AMU. Måske i forbindelse med udviklingen af nye kurser kunne det være en fordel for skolen af
drøfte dette med andre. LUA vil på den måde være bedre klædt på, og ingen vil være i tvivl om, hvilke
aktiviteter der rører sig i egen kommune.
GB: Skolen kan blive bedre til at orienterer om kurser, men ofte sammensættes et kursusforløb med så
kort varsel, at der ikke er tiden til yderligere drøfter i LUA regi.
Vigtigst er det, at der er fokus på at opretholde det høje kvalitetsniveau i kurserne.
Eksempelvis er man bekendte med stort potentiale i større private virksomheder, der kunne være
interesserede i at få lavet kursustilbud – og netop disse private virksomheder er måske ikke klar over, at
skolen udbyder dette.
Konklusion:
Skolen tager til efterretning, at LUA bør inddrages mere i udbuddet og udviklingen af aktiviteter på
efteruddannelsesområdet.

Til næste møde i 2016:
 Har mødedeltagerne udpeget suppleanter
 Orienteres og drøftes det som punkt, ”Hvilke aktiviteter er skolen på vej med”
 Årshjulet drøftes

Bilag:
Bilag 1: Forretningsorden: http://www.sosuherning.dk/fileadmin/Arkiv/LUA/1406_lua_forretningsorden.pdf
Bilag 2: http://www.epos-amu.dk/Lokale-uddannelsesudvalg

Punkt 6
Året der gik
Sagsfremstilling:
Løbende året gennem har der været lav aktivitet på AMU. Det er et billede, gældende for hele landet på
alle områder.
Hvad kan vi arbejde med næste år, for at få øget aktivitet?
Kan der evt. hentes inspiration i rapporten omhandlende virksomhederne og AMU og der er surveys der
belyser den faldende aktivitet på AMU.

Konklusion:
Punktet drøftet under pkt. 3, 4 og 5.

Bilag:
Bilag 3: Virksomhederne og AMU: https://www.eva.dk/projekter/2015/virksomheders-brug-af-amukurser/hent-rapport/virksomhederne-og- amu

Punkt 7
Udbudspolitik
Sagsfremstilling:
Social & SundhedsSkolen, Herning har revideret udbudspolitikken for Voksen- og efteruddannelser.
Har LUA tilføjelser eller ændringer i forhold til disse indsatser?
Skolen indstiller herefter udbudspolitikken til godkendelse i LUA.

Drøftelse:
AVI orienterer kort om folderen med Skolens Strategi 2020, da skolens strategier og værdier er udarbejdet
fra Strategi 2020. (Folder med skolens strategi 2020 udleveres på mødet).
Gennemgang af bilag 4 ”Udbudspolitik 2016..”- Der er rettelser til bilaget:
Side 10 – ”pasningsordning” erstattes af dagtilbud
Side 4 – under afsnit ”Behovsdækning”
Side 11 – afsnittet ”Social og psykisk område flyttes op mellem sosu området og det pædagogiske
område

Konklusion:
Til næste møde fremsender AVI alle punkter fra skolens succesplaner til LUA. Succesplanerne er dem der
beskriver, hvordan skolen vil arbejde sig mod strategierne.
Skolen foretager i Udbudspolitik for 2016 de rettelser, som mødedeltagerne påpegede på mødet. Herefter
fremsendes tilrettede udbudspolitik til LUA med henblik på godkendelse.

Bilag:
Bilag 4: Udbudspolitik 2016 for Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning
(vedhæftet som fil)

Punkt 8

Kvalitetsmål
Sagsfremstilling:
Kvalitetsmål er en del af årshjulet. EPOS definerer syv mål for kvalitet, som kan bidrage til positiv udvikling
af kvaliteten i uddannelserne. Til hvert kvalitetsmål er der beskrevet indsatsområder for LUA. Social &
SundhedsSkolen, Herning vil gerne spørge LUA, hvor de i forhold til indsatsområder kan gøre en indsats,
samt anbefalinger til skolen, hvor den kan gøre en indsats?

Drøftelse:
Skolen kan tage stilling til alle 7 mål eller 1 af dem.
Det foreslås, at målene fungere som tjekliste.
Kvalitetsmålene bør flettes ind i dagsordenen, så disse inkorporeres i LUA ’s arbejdet ift. hvordan EPOS
tænker, og hvordan skolen tænker.

Konklusion:
Til næste møde forsøges kvalitetsmålene flettet ind i dagsordenen og årshjulet revideres.

Bilag:
Bilag 5: http://www.epos-amu.dk/Lokale-uddannelsesudvalg/Materiale/Andet-materiale-til-LUU

Punkt 9

Mødedatoer for 2016

Drøftelse:
På mødet er det ikke muligt at finde datoer for møder i 2016.

Konklusion:
Formanden finder forslag til mødedatoer for 2016, hvorefter skolen udsender en doodle.

Punkt 10

Eventuelt

Konklusion:
Intet til punktet.

Punkt 11
Evaluering af møde

Konklusion:
Mødet vurderes som værende godt og udbyttering.
Skolen siger tak til LUA for samarbejdet 2015 og ønsker alle en god jul, samt et godt nytår.

