Referat af lokalt uddannelsesudvalg (LUU) – Social- og sundhedsuddannelserne på
Diakonissestiftelsen
Tid: Tirsdag 24. september 2019 kl. 13.30 – 15.30
Til stede: Catherine Fenger Benwell, Lotte Thulstrup, Elisabeth Bytofte, Lise Kivijervi, Louise Elmgaard
Thiem, Kim Petersen, Signe Trap-Jensen & Pinar Demiraslan.
1) Velkomst og præsentation

2) Godkendelse af dagsorden
3) Præsentation af Elderlearn v/ Catherine Benwell
 Niklas fortæller om SOSU, sprog studerende og ældre 65+
o Målgruppe: Udlændinge, ældre lærer, bedre udlændinge.
o Før var det ældre og udlændinge sprogstuderende nu med SOSU
 Hjælper SOSU elever med sprog ud i hos borger - 450 udlændinge i kø, mangler ældre
 De samarbejder med kommunerne
 Deltagelse til møder hvis der er ældre eller svage udlændinge
 De sender mail hver uge til udlændinge (sprogstuderende) om, hvordan det går
 De hjælper udlændinge med hverdagsdansk
 Rekruttering sker således, at udlændige udfylder, om de vil med ældre og om de er i arbejde og
om de ønsker SOSU
 Match: Distance, køb
 Krav: Ren straffeattest
 Hvordan opdager man person med svage sprogkundskaber?: Dette gøres ved en
helhedsvurdering
4) Farvel og tak til Louisa vores næstformand v/ Catherine Benwell
5) Valg af ny næstformand v/ Catherine Benwell
Ny næsteformand: Lotte Thustrup
6) Evaluering af forretningsorden v/ Catherine Benwell
Varetaget: Rettes og sendes ud til næste møde. Catherine og Louise udarbejder en ny.
7) Status på fastholdelsesinitiativer v/ Catherine Benwell
 6-7-8 januar 2020 (smitte)
 Der komme flere teammøder
 28 praktikvejlederkursus
 26 udarbejdes learnings samtale og udarbejder før samtale
 Skolen: Vi får ikke besked på, hvad der sked ude i praktikken. Det arbejde, som skolen skal lave,
ved vi ikke noget om.
 Praktik: Sender besked til elever + kontaktlærer, om indkaldelsen til før samtalen.
8) AMU v/ Kim Petersen – orientering
Skolen er blevet godkendt til at udbyde AMU-kursus indenfor ”Ældrepleje” kategorien.

9) GF+ v/ Signe Trap-Jensen – orientering
 Nyt GF+ kursus på 10 ugers forløb, som ikke har bestemte krav til alm. GF2 eksempelvis dansk
og matematik
 Erhvervsuddannelser fra 2020 kan nu udbyde dansk og matematik, så man ikke længere
behøver VUF
10) GF2-elever der skifter retning mellem SSH og SSA v/ Louise – drøftelse
 I forhold til SU + retningsskift er det truffet fra skolen, at der ikke er mulighed for retningsskift
med mindre vi kan se, at eleven ikke består.
11) Talentudvikling jf. nyeste uddannelsesordning v/ Louise – drøftelse
 Den nye uddannelsesordning gælder fra 01.08.2019
 Ændringer er, at der ikke er nogen talentudvikling
 Uddannelsesordningen kan finde på vores hjemmeside
12) Fastholdelse af elever – ny stilling v/ Louise – orientering
 Til jeres orientering: Vi har fået projektmidler fra ministeriet. Med det middel i 3 år har vi sat
stilling op som fastholdelsesprojektleder – med 45 indeværende ansøgninger.
Evt.: Som skole skal vi sikre os, at I andre kan modtage sikker mail. Derfor bedes I alle tjekke, om I har sikker
post.

