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1. Velkomst og Præsentation
Der var velkomst og præsentation bordet rund. Helle Utsen, Ane Rasmussen og
Helle Theil Jensen (referent) var også mødt op. Desværre lå mødet i uge 7, så der
var en del afbud.

2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 3 & 5 bliver slået sammen

3. Farmakologi og medicinhåndtering
a) Pass udfordre LUU-medlemmerne til at bruge vejledningen.
På skolen er LUPPEN ved at blive redigeret.
Farmakologiprøven er nu en case, som de har 24 timers forberedelse til, og
prøve ligger i 2 skoleperiode. Faget lukker ikke efter 2 skoleperiode, der er
stadig praktikmål i Farmakologi.
På Skoleperiode 1B er der en enkelt dags intro til Farmakologi, resten i
2.skoleperiode.
Danske Sosuskoler afholder Temadag den 13. marts 2018 på Fyn
kl. 10 – 15.15, vedr. Farmakologi & Medicinhåndtering.
Louise Elmgaard Thiem sender noget ud til LUU-gruppen ang. ovenstående.
b) Retningslinjerne ligger på skolens hjemmeside.
Det er en god ide med prøve tidlig i uddannelsen.
Der bliver lavet Cases, nyt og spændende.
c) Uddannelsesspecifikke fag + Farmakologi i praktik 2, farmakologi opgave (punkt
5)
Der er en skabelon som ikke er udfyldt vedr. praktik 2.
A1701 sendes i praktik uden opgave - det er ikke så godt.
Reflektionspapirerne bliver nok ikke det nyeste. Arbejdsgruppen har valgt at lytte
til de bemærkninger der er kommet. Det er blevet forsinket.
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4. Grundforløbsprøver 2017 – en drøftelse af lokale retningslinjer
Pass opfordre LUU. Det er godt med fokus, yderlig tone, og forberedelse til prøve
afstemmes.
Skolerne skal spejle hinanden.
Grundforløbsprøven er et simulations spil, når casen er trukket, har eleven 24 timer.
Her bliver det tydeligt hvilken retning eleven går.(SSH eller SSA)
Grundlæggende niv. og praksis.
Skolen har valgt 4 kompetancemål:
Forklar ………….. ???????
Mød borgeren ……….??
Udøve ………????
Vi sammenlæser eleverne ????
Ved grundforløbsprøven bliver eleverne bedømt med bestået/ikke bestået.
Grundforløbseleverne er meget dygtige, når de er til samtale.
Fremtidig rekruttering for GF2 elever med retning som SSH, kunne måske være at
eleverne får elevløn.
5. Farmakologiopgaven i praktikken – Vejledende
Lagt sammen med punkt 3
6. Orientering og drøftelse af Handleplan for øget gennemførsel (HØG)
HØG fra skolen side er lavet, og kan ses på vores hjemmeside.
2016 har større frafald end 2015 & 2017. Vi er kommet med en screening, og
afventer hvordan vi lander dette.
Skolen har særlig fokus fælles pædagogik & didaktisk ……., der er søgt midler til
afprøvning til undervisnings difrecering
Talentspor bakkes meget op her fra. Praktikstederne bliver orienteret om hvem som
har talentspor. Man skal huske det er et skolefag.
Talentspor fag:
Somatik
Kommunikation
Mødet med borgeren
Elevtrivsel – vil der blive talt mere om næste gang
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Vi har et årligt tema – Digital strategi & Fokus på Digitalisering.
Det sættes der turbo på i 2018, og det kunne gøres ved at stille nogle spørgsmål,
f.eks.
.
-hvordan kan IT…………. Osv, osv.
Der bliver pilotprojekt her i foråret med SSA-hold, og det fortsætter i efteråret.
Vi bruger Facebook som kommunikationsplatform. Digital dannelsesdelen kommer
vi ind over. Eleverne optræder kun i grupper.
7. Orientering om ansvar- og opgavefordeling i forbindelse med
praktikopsøgende arbejde
Alle Grundforløb 2 elever SKAL som noget nyt registrere sig på Praktikpladsen.dk.
Vejleder, klasselærer og sekretær vil gå rundt og sørger for eleverne bliver
registeret.
På Praktikpladsen.dk, vil elevstillingerne blive slået op, så eleverne kan følge med
der. Og det er ikke kun for Frederiksberg kommune, men for alle kommuner.

8. Dialog omkring elevernes grundbøger
Grundforløbseleverne må gerne selv købe bøger.
Elever på hovedforløbet får stillet det fornødne undervisningsmateriale til brug her
på skolen. Bøgerne skal afleveres igen, når eleverne går i praktik.

9. Evt.
FOA & KL kommer med en stor rapport, drøftes næste gang.
I stedet for Anette Helmer Region Hovedstaden, starter der en ny – Lotte.
FOA kunne informere om at KURA, som er noget nyt, kan give lidt forvirring ved de
nye SSA-hold.

Næste møde:
Rekruttering fra FOA & KL
Elevtrivsel + Virksomhedstrivsel
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