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Referat af lokalt uddannelsesudvalg (LUU) – Social- og sund-
hedsuddannelserne på Diakonissestiftelsen. 

 

Tid: tirsdag 9. november 2021 kl. 13.00 – 15.00 

 

Til stede: Malou Hemer, Louise Elmgaard Thiem, Signe Trap-Jensen, Kim Petersen, Ca-

rina Barsøe, Lotte Thulstrup, Malene Ballen Ricken, Elisabeth Bytofte, Stine Rohrberg, 

Line og Christina som gæst og Helle Theil Jensen (Referent) 

 

Afbud: Helle Lehm og Kim Jørgensen  

 

1. Velkomst og præsentation  

2. Godkendelse af dagsorden – Punkt 7 og 9 udgår. Og punkt 5 sættes til sidst eller 
til næste møde. 
 

3. Godkendelse af referat fra 14.09.2021 – referat godkendt, men der står det var 
virtuelt møde - skal slettes, da mødet var fysisk. 

 
4. Forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem med bilag. v/ 

Louise Thiem 
Skolen er i gang med forenkling, og der bliver også set på vores nuværende Lup-
per. 
Der blev forslået om der var nogen fra LUU som kunne tænke sig at være spar-
ringspartner og komme med input/forslag på forenkling af vores nuværende 
Lupper.      
Lupperne skal godkendes i LUU, når de er blevet revideret. 
Malene Ricken, Stine Rohrberg og Lotte Thulstrup vil gerne være med på  
Projektet.   

 
5. Fælles pædagogisk didaktisk grundlag med bilag v/Louise Thiem 

Punktet sættes til sidst hvis der er tid, ellers rykkes det til næste møde. 
 

6. Evaluering af Social- og sundhedsuddannelser fra FEVU med bilag v/Louise 
Thiem. 
Evaluering af uddannelserne efter uddannelser blev delt i 2 i 2017. 

 Tættere sparring med praktik og skole. 
 Hvad kunne vi gøre mere? 

 
Skolen har en arbejdsgruppe som beskriver praktikbesøg, ud fra at have været 
på praktikbesøg. 
Det har også stor betydning med de informationer der går fra lærer til praktik-
vejleder. 
 
Kan LUU evt. sætte stratetisk retningslinjer for hvad vi gerne vil. 
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Vi har brug for en gruppe som kan se på sammenhæng mellem praktik og sko-
len. 
Malene Ricken, Malou Hemer og Carina Barsøe har meldt sig. 
 

 
7. Status på ansættelser v/ Malou Hemer 

Punktet udgår 
 

 
8. SSA-elevernes Farmakologiundervisning/prøve v/ Lotte Thulstrup 

Farmakologiprøven ligger i skoleperiode 2, og flere elever har sagt at de ikke har 
så meget medicin erfaring efter praktik 1. 
Nogen steder ligger farmakologiprøven i skoleperiode 3. 
Beslutningen ligger regionalt, og det kan godt tages op til vurdering igen. 
 
Hvis det opleves kan tages med på APU. 

 
 

9. Holdstart 2022 v/ Malou Hemer 
Punktet udgår. 

 
 

10. Lærepladsaftalen punkt 5-7 med bilag v/Malene Ricken 
Der blev orienteret om lærepladsaftalen hvor parterne har vedtaget at bløde lidt 
op. Det kan f.eks. være eleven har noget autisme ting. 
Fra behandling psykiatrien til den sociale virksomhed, og skal være praktik 2, og 
starter fra optaget august 2022. 
 

11. AMU (fast punkt) - udbud, efterspørgsel og aktivitet (orientering og drøftel-
se v/ skolen) 
Er der noget vi skal være obs på mht. kurser. 
Praktikvejlederkursus er i gang nu for anden gang. 
Ajourføringskursus bliver udbudt til foråret igen. 
Forslag på kurser:  

 praktikvejlederkursus for 2 sproget 
 Deltids kurser – 3 dage arbejde + 2 dage AMU kursus. 

 
Der er positive tilbagemeldinger på praktikvejlederkurset fra Elisabeth. 
 
 

12. AMU-repræsentation i udvalget (drøftelse v/skolen) 
Der er mulighed for at udvide med et medlem som AMU-repræsentation. 
Malou går videre med den 

 
13. Evt. 

 
 
Tak for i dag. 
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LUU møder 2022 

 

1.marts 2022 
10. maj 2022 
6. september 2022 
6. december 2022 
 

 


