Referat af lokalt uddannelsesudvalg (LUU) – Social- og sundhedsuddannelserne på Diakonissestiftelsen – Virtuelt møde (Teams)
Tid: tirsdag 25. maj 2020, kl. 13.00 – 14.00
Til stede virtuelt: Lotte Thulstrup, Malene Balle Ricken, Malou Hemer, Louise Elmgaard Thiem, Kim Petersen, Signe Trap-Jensen og Helle Theil Jensen (Referent)
Afbud: Elisabeth Bytofte, Lise Kivijervi
1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt.
Der blev talt om valg af formandsposten, og det blev aftalt at det kommer på som
punkt på næste møde.
3. Status på hvad vi gør – undervisning og prøver
Skolen informerede om hvad der er sket fra den 11. marts hvor skolen blev lukket ned, og der er blevet arbejdet hjemmefra. Eleverne som var på skoleforløb
fik virtuel undervisning. Og der er blevet afholdt virtuel afsluttende prøve for et
SSH hold.
I denne periode er der kommet omkring 15 nødbekendtgørelser og retningslinjer
fra sundhedsstyrelsen.
Fra uge 23 er alle elever tilbage i skolen igen på nødskema. Holdene er inde på
skolen på skift frem til sommerferien – efter alle retningslinjer – skolen fastholder 2 meters afstand ud fra et forsigtighedsprincip.
Et hold er inde på skolen fordelt over flere lokaler, mens et andet hold får virtuelt undervisning. Dagen efter er det holdet som fik virtuelt under visning dagen
før, som skal ind på skolen, og sådan er det for alle de hold som er på skolen.
Undervisningen på skift er i dagstimerne, der er ikke aftenundervisning.
Et hold kom tilbage fra praktik og var inde i sidste forløb – her var en Corona
smittet, så alle blev sendt hjem og opfordret til at blive testet. Alle medlte tilbage
om negativ test.
Efter bekendtgørelsen bliver alle afsluttende grundforløbsprøver aflyst, og
standpunktskarakteren bliver ophøjet til eksamenskarakter.
Det samme gælder for grundfagene (dansk, naturfag, engelsk) og de uddannelsesspecifikke fag (farmakologi).
Skolen har god kontakt til de elever, som vurderes at være udsatte i denne særlige situation. De får tilbud om deltagelse i gruppeworkshops med fokus på trivsel
og ”coping” med max. 3 elever pr. gruppe. Forløbet faciliteres af en psykolog, og
skolens vejleder deltager også.
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SPS er også intensiveret – hurtig opfølgning på eleverne, pga. denne sårbare
situation.
4. Praktiksituationen – alle elever er nu i praktik
Eleverne som allerede var i praktik, da nedlukningen skete fortsatte som før,
nogle elever, som var i praktik i Region Hovedstadens psykiatri blev sendt hjem
med hjemmeopgaver, og et enkelt hold somatiske praktikforløb blev udsat. Alle
er nu i gang og er i praktik efter den oprindelige plan.
GF2 elever skal kunne cykle for at komme i snusepraktik (VFU) Hvis ikke eleven
kan cykle, så må eleven sendes retur til skolen.
Eleverne bliver herfra skolen henvist til cykelkursus.
Det nye SSA hold A1904 har stort set ikke været på skolen, men kun virtuelt – og
de er nu kommet i praktik. Dem skal vi prøve at følge tæt, da de er i en særlig
situation.
Der sendes SSA elever i Psykiatrien her 9. juni og den 22. juni kommer SSH elever tilbage fra praktikken.
Verden er ved at ”normalisere” sig, men ikke helt som den var.
5. Evt.
Der blev informerede lidt om den opslået projektmedarbejder stilling på skolen
som er til besættelse pr. 1. august. Det skal være en med bl.a. sundhedsfaglig
uddannelse og stillingen løber i et begrænset frem til udgangen af 2022.
Der blev også orienteret om at der er blevet bevilliget penge til et projekt om
overgange og rekruttering – et projekt sammen med SOSUH.
Der kommer mere ud herom senere.
Næste møde er den 22. september 2020
Håber vi kan ses rigtigt næste gang.
Punkt på næste møde: Valg af ny formand

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

