Referat af lokalt uddannelsesudvalg (LUU) – Social- og sundhedsuddannelserne på Diakonissestiftelsen
Tid: Tirsdag 12. november 2019 kl. 13.30 – 15.30
Til stede: Catherine Fenger Benwell, Lotte Thulstrup, Carina Barsøe Olsen, Malene Balle Ricken, Helle Bachmann, Elisebeth Bytofte, Lise Kivijervi, Louise Elmgaard Thiem,
Kim Petersen, Signe Trap-Jensen og Pinar Demiraslan (Referent)
Afbud: Anne Margrethe Rasmussen og Kim Jørgensen
1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgåelse af forretningsordningen. Nogle af punkterne laves om.
- LUU referat skal sendes ud efter 14 dage af afholdte møde.
- Dagsorden skal sendes ud 1 uge før mødet.
- UCD orienterer om AMU uddannelsen.
- Malene Balle Richen, vender tilbage med nogle navne til psykiatrien og hvad de
hedder.
- 2-3 personer til AMU på medlemslisten, Kim Petersen vender tilbage fra EPOS.
- Punkt. 3. bliver godkendt til næste møde.
4. Gennemgåelse af praktikhåndbogen.
- Louise Elmgaard Thiem, rette skoleoplysningerne. Og tjekker kompetencemål
og vender tilbage.
- Praktikhåndbogen er for vejleder og praktiksteder.
- Farmakologiopgaven, skal laves i 1B,2 og 3C
- Der blev orienteret om at der bliver udarbejdet en ny overgangskema.
- Til orientering: PASS erklæringen bestås først til det sidste praktikforløb, men
den bliver godkendt 3 gange hos SSA og 2 gange hos SSH.
- Punkt. 4, fortsættes til næste møde.
5. Orientering om frafaldstal: Tallet er faldet og det går bedre. SSA er faldet fra
25% til 22,62% og SSH er faldet fra 34% til 19,42% for ansættelser august 2018.
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6. Talentforløb: Talentforløbet er ændret i august 2019 til talentudvikling.
- Kim Petersen foreslår en arbejdsgruppe til at udvikle beskrivelsen af talentudviklingen.
grupperne kan bestå af: 2 underviser fra skolen, Catherine, Malene Lotte og Louise.
7. Orientering om ny prøveform: I grundfagene: Grundfagsprøverne er lavet om
til lodtræk og 1 times forberedelse og eksamen samme dag. Førhen var det at
eleverne havde 24 timers forberedelse til eksamen.
8. Evt.
- Kim Petersen har uddelt en liste over AMU kurser. Kurserne kan også findes
på dette link.: https://www.epos-amu.dk/Uddannelser/FKBer/Aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunalt-regi

LUU møder 2020
Tirsdag d. 18. februar 2020
Tirsdag d. 26. maj 2020
Tirsdag d. 22. september 2020
Tirsdag d. 17. november 2020

