Dagsorden lokalt uddannelsesudvalg (LUU) – Social- og sundhedsuddannelserne på Diakonissestiftelsen
Tid: Tirsdag 4. juni 2019 kl. 13.30 – 15.30
Sted: Bjælkeloftet (ind ad indgang 5B og spørg om vej i receptionen) – se vedhæftede oversigtskort.
Parkering: Vær opmærksom på, at der er 2 timers parkering på Diakonissestiftelsens parkeringsplads
med parkeringsskive – kom i god tid, da pladsen ofte er meget fyldt.

1. Velkomst og præsentation
Catherine bød velkommen til mødet

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt

3. Nye dimensionering og nye ansættelsesvilkår mellem region og kommune
v/ Catherine Benwell
Pr. 1. januar 2020 overgår ansættelsen af alle SSA elever til kommunen, og der bliver en øget
dimensionering. Fordeling af antal praktikpladserne i Somatikken og Psykiatrien tages op i det
regionale praktikudvalg (RPU). Praktikken i Somatikken og Psykiatrien varetages af Region H.

4. Nye fastholdelsestiltag: før-samtale, funktionsbeskriver, lærings- og trivselssamtale,
vejlederkurser v/ Catherine Benwell
Der blev informeret om nye fastholdelsestiltag (før-samtaler, funktionsbeskrivelser og læringsog trivselssamtaler samt uddannelse af vejledere).
Før-samtaler er et samarbejde med skolen og praktikstedet, for at forbedre elevernes refleksion.
Funktionsbeskrivelser af vejledernes opgaver er for at styrke praktikvejlederne. Funktionsbeskrivelsen er godkendt pt., skal op i styregruppen.
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Lærings- og trivselssamtale afholdes 4 uger henne i 1. praktik – for at finde ud af hvad der er
gået godt, og hvad der mangler.
Der informeres om at der afholdes vejlederkursus til efteråret for 52 i alt.

Der var en god snak omkring emnerne, og LUU bakker op om fastholdelsestiltag.
Det blev ydermere drøftet, hvordan ”det et være et uddannelsessted” kan stå tydeligere på de
enkelte praktiksteder. LUU bakker op om, at Frederiksberg Kommune centralt fastsætter nogle
retningslinjer og procedurer for uddannelsesopgaven på praktikstederne blandt andet indeholdende ovennævnte pilotprojekter i fald, de skal implementeres. På den måde vil kommunen
fremstå som ét uddannelsessted med samme vilkår for alle elever,

5. Tematisk tilsyn vedr. timetal på Grundforløbet v/ Louise Elmgaard Thiem
Skolen var her i foråret 2019 udtrukket til tematisk tilsyn vedr. timetal på Grundforløbet.
Vi har gennemgået alle Grundforløb, og tilrettet de fejl vi opdagede, og har sendt vores redegørelse ind. Vi bruger meget tid på at følge med, så vi lever op til det vi skal.
STUK har meddelt, at de med det nye kvalitetssystem (til afløsning af bl.a. den årlige Handlingsplan for Øget Gennemførsel) vil bruge hele sanktionsskalaen.

6. Evt.
Ingen ting til Evt.

