Referat af lokalt uddannelsesudvalg (LUU) – Social- og sundhedsuddannelserne på Diakonissestiftelsen
Tid: tirsdag 18. februar 2020, kl. 13.30 – 15.30
Til stede: Lotte Thulstrup, Malene Balle Ricken, Helle Bachmann, Louise Elmgaard
Thiem, Kim Petersen, Signe Trap-Jensen og Helle Theil Jensen (Referent)
Afbud: Elisabeth Bytofte, Carina Barsøe Olsen
1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt.
3. Information om praktikpladstilsagn – Skolen informerede om det nye pladstilsagn. Fra 1. januar 2020 kan kommende erhvervsuddannelseselever og virksomheder indgå et praktikpladstilsagn. Parterne kan indgå en hensigtserklæring, for de som ønsker at indgå en uddannelsesaftale på et senere tidspunkt.
Praktikpladstilsagn indgås digitalt på Praktikpladsen.dk, og er ikke juridisk bindende, så elever og virksomheder kan frit afbryde.
En hensigtserklæring er for at fastholde eleverne, se vedhæftede bilag.
Alle skolens elever bliver praktikpladssøgende på praktikpladsen.dk
4. Praktikhåndbogen
Dette er en opfølgning på forrige møde, hvor praktikhåndbogen blev gennemgået grundig, og daværende formand tog grundige noter. Der var enighed om at
punktet udskydes til det nye medlem fra Frederiksberg Kommune er til stede.
Tidligere formand Catherine Fenger Benwell har videregivet sine noter fra forrige møde til det kommende medlem, så vi afventer. Louise vil gerne være samskriver af noter.
5. Virksomhedstrivselsundersøgelse (VTU)
VTU er noget som bliver laver hvert år, og bliver sendt direkte ud til praktikken.
VTU’en blev gennem gået af Louise.
12 praktiksteder har svaret ud af 18.
Skolen vil prøve at opsøge de praktiksteder hvor svarene har ligget middel, for at
finde ud af hvad der ligger til grund for svarene. Skolen har målsætning om,
at alle praktiksteder skal opleve en tilfredshed, som scores til min. 75 ud af 100.
VTU er vigtig tilbagemelding, da skolen bruger undersøgelsen på møder
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Hvad syntes praktikstederne om samarbejdet med skolen (hvor tilfredse
er de)?
Hvor kan vi blive bedre?

6. Elevtrivselsundersøgelse (ETU)
ETU’en blev gennemgået. Den samlede trivselsindikator blandt skolens elever
(som er til stede på skolen, når undersøgelsen gennemføres hvert år i oktobernovember) er i 2019 4, 1på en skala til 5,0.
Det er et pænt udfald.
Skolen har fået lavet en tillægsundersøgelse af Ennova, som også blev gennemgået. Denne undersøgelse viser også, at den generelle trivsel blandt skolens elever er høj.
Skolen kan arbejde videre med bl.a. praktikdelen, digitalisering og feedback.
Der bliver lavet en opfølgningsplan, som bliver lagt på skolens hjemmeside fra 1.
marts 2020.
7. Evt.
Der blev talt om at ændre LUUs mødetider, og det blev besluttet at de bliver
rykket til kl. 13.00 – 15.00 fremad rettet.
Diakonissestiftelsen bliver en røgfri skole efter sommerferien.
Punkt på næste møde: Valg af ny formand

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

