Referat fra møde i LUA
Dato:

Fredag den 23. september 2016 kl. 10:00 -12:00
Mødes: Mødelokale 1, Social & Sundhedsskolen, Herning

Deltagere:

Repræsentanter fra FOA:
Kim Henriksen, formand for LUA

Repræsentanter fra 3F:
Suppleant – afventer
Repræsentanter fra Kommuner:
Merete Villsen, Ikast-Brande Kommune
Repræsentant fra Hospitalsenhed Vest:
Bente Møller Pedersen
Repræsentanter fra skolen:
Anne Mette Vind
Grethe Bech

Afbud:

Mette Thordahl 3F
Dorthe Iversen, Ikast-Brande Kommune
Tanja Nielsen, FOA

Mødeleder:

Kim Henriksen

Referent:

Betina Frost

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

Beslutning:
Ingen bemærkninger. Dagsorden blev godkendt.
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Punkt 2

Godkendelse af referat fra mødet den 3. juni 2016

Beslutning:
Ingen bemærkninger. Referatet fra mødet den 3. juni 2016 er godkendt.

Punkt 3

Orientering om skolens aktuelle udbud og aktiviteter
Sagsfremstilling:
Social & SundhedsSkolen, Hernings KompetenceCenter har efter sommerferien fortsat forløbet ”Pas på dig
selv og hinanden” der er rekvireret af Holstebro kommune til alle deres social- og sundhedshjælpere, samt
social- og sundhedsassistenter. Forløbet fortsætter ind i januar 2017. Herudover har Herning Kommune
rekvireret et hold á 5 ugers varighed i forhold til kompetenceudvikling for deres social- og sundhedshjælpere,
samt et hold á 5 ugers varig for social- og sundhedsassistenter. Ikast-Brande kommune har 2 hold social- og
sundhedsassistenter, der kompetenceudvikles i forhold til postoperativ sygepleje. Flere af vores
samarbejdskommuner er gået sammen om et rekvireret flytningsvejledningskursus. Herudover er der flere
katalogkurser, der begynder henover efteråret. Hertil er forskellige praktikvejlederkurser og medicinkurser. På
det pædagogiske område er der ikke nuværende udsigt til aktivitet i efteråret. Der forsøges forskellige udbud
på området.
Akademiuddannelse i sundhedspraksis begynder medio september for social- og sundhedsassistenter. Det er
første gang, at et modul i akademiuddannelsen oprettes og på skolen glæder vi os til at komme i gang med
dette.

Drøftelse:
På akademiuddannelsen som startede medio september er der 11 kursister på holdet.
Skolen er meget tilfreds med aktivitetsniveauet. Der er et fint flow i forhold til henvendelser fra virksomheder.
Der er dog ikke for mange tilmeldte til katalogkurserne. Der har været flest på praktikvejlederkursus og på
medicinkurserne.
Der var en drøftelse om papir-kataloget skal fortsætte. Der var forskellige holdninger til det.
Nogle er gode til at søge viden på nettet, hvor andre har stor gavn af papir-udgaven i eksempelvis
kantiner/personalestuer.

Konklusion:
Orientering tages til efterretning.
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Punkt 4

Orientering fra:
 Formand
 Skolen og bestyrelsen
Sagsfremstilling:
Samarbejde mellem Social & SundhedsSkolen Herning, Kommuner og Region: Her i sensommeren og
efteråret besøger skolens bestyrelsesformand, direktør og vicedirektør Kommuner og Region, hvor de mødes
med direktører og chefer inden for social- og sundheds området. Her drøftes bl.a. også efter- og
videreuddannelse
Nye uddannelser: På Social & SundhedsSkolen Herning arbejder vi med de nye SOSU uddannelser, der skal
påbegyndes fra januar 2017. Der er offentliggjort bekendtgørelser og uddannelsesordningerne er i høring. De
nye uddannelser vil muligvis få påvirkning på skolens KompetenceCenter, da de nye uddannelser især giver
social- og sundhedsassistenter andre kompetencer og kan dermed også ændre behovet for
kompetenceudvikling af allerede uddannede social- og sundhedsassistenter.
Erhvervsskolernes dag: Social & SundhedsSkolen, Herning er en del af erhvervsskolernes dag for
folkeskolens 8. klasser med aktiviteter på Herningsholm og UCH.
Skills: Der er Regionsmesterskab i Skills den 6. oktober i Århus for Social- og sundhedsskolernes
assistentelever.
Drøftelse:
Formanden:
Ingen beretninger
Skolen:
SOSU lederforeningen har nedsat et VEU-udvalg. AVI er udvalgt til at deltage i dette udvalg.

Konklusion:
Orientering tages til efterretning.

Punkt 5

Årshjulet: Udviklingsprojekter / tiltag i forhold til efteruddannelses området
Sagsfremstilling:
Udvikling af ny AMU uddannelse for EPOS: Understøttende undervisning. Vi er godt i gang med udvikling af
mål og inspirationsmateriale til EPOS om den kommende AMU uddannelse målrettet pædagogiske
assistenter m.fl.
TUP 15 projektet: Vi har afprøvet modeller og metoder på i alt fire AMU uddannelser omhandlende
synliggørelse af relationelle kompetencer på AMU uddannelser. Der er midtvejs seminar i regionen først i
oktober måned.
VEU kampagnen efteråret 2015: Vi arbejder i en lille udviklingsgruppe, som har fokus på at styrke
samarbejdet med relevante fagforbund om strategisk kompetenceudvikling.
Skolens videre- og efteruddannelsesafdeling skiftet navn til KompetenceCenter, da vi mener at opgaverne i
teamet rummer mere end efter- og videreuddannelse, bl.a. udviklingsprojekter, kampagner, konsulentydelser
mm. Udover nyt navn arbejder KompetenceCenteret med strategisk udvikling af det opsøgende arbejde mm.
Har LUA forslag til udviklingsområder skolens KompetenceCenter kan arbejde med?
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Drøftelse:
VEU kampagne:
Mulighed for tættere samarbejde med fagforbundene. Evt. afholde fyraftensmøder.
Forslag til udviklingsområder:
- Handicap- og psykiatriområdet
- Fjernundervisningskurser / e-læringskurser
- Andre pakke-regier

Konklusion:
Orientering tages til efterretning.

Punkt 6

Evt.

Konklusion:
Udbudspolitikken skal drøftes på næste møde i december. Mødedeltagerne vil gerne have den tilsendt i god
tid.
Bente Møller Pedersen går på pension med udgangen af 2016. Hendes sidste arbejdsdag er omkring den 1.
december 2016. Dette møde var derfor det sidste LUA-møde. Der takkes for et godt samarbejde.
Grethe Bech går på efterløn med udgangen af 2016. Hendes sidste arbejdsdag er den 9. december 2016.

Punkt 7

Evaluering af mødet

Konklusion:
Godt møde.
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