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Referat af lokalt uddannelsesudvalg (LUU) - Social- og sundhedsuddannel-
serne på Diakonissestiftelsen 
 
Tid: tirsdag 10. maj 2022 kl. 13-15 
 
Til stede: Lotte Thulstrup, Louise Elmgaard Thiem, Kim Petersen, Anne Dige Bach, Ma-
lou Frische, Malene Balle Ricken, Kamilla Hestehaven Mikkelsen, Charlotte Nimand 
Hansen, Stine Rohrberg, Rikke Volmer Brandsen, Angelica Zambrano, Signe Trap-
Jensen og Anne Louise Ladefoged (Referent) 
 
 
Afbud: Malou Helmer, Carina Barsøe Olsen, René Vesth Kofoed og Elisabeth Bytofte.   
 
 

1. Velkomst og præsentation 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra 01.03.2022 
Referatet er godkendt 
 

4. Skolevejledning - udkast v/Louise Elmgaard Thiem 
Udkastet til skolevejledningen blev drøftet og godkendt. 
Der blev ytret at ”det er godt og tydeligt beskrevet” og ”et godt arbejdsværktøj til 
samtale”.   
Udfyldning af papiret sættes i gang ved førstkommende praktik 2 (8/6-2022). 
Planen evalueres fremadrettet, og der blev besluttet en evaluering til maj 2023. 
 

5. Hvor langt skal vi gå for at fastholde den enkelte elev og sikre at vi har en 
fælles dagsorden - drøftelse v/Rikke Volmer Brandsen 
Der blev talt om problematikken ved at finde elever nok, så derfor er vi nødt til i 
videst mulige omfang at fastholde de elever, der er. Vi drøftede hvordan kom-
munikation og overlevering mellem skole og praktik samt de forskellige praktik-
perioder kan forbedres. 
Louise Thiem oplyste, at hun gerne deltager i møder, for at hjælpe elever på vej.  
Anne Dige Bach oplyste, at et projekt omkring uddannelsesopgaven i praksis 
(fordele for elever, vejledere og uddannelsessted) snart søsættes. Der skal være 
møde 25/5, og der blev udbedt en tilbagemelding efter dette. 
 

6. Ny bekendtgørelse - oplæg og orientering v/Louise Elmsgaard Thiem 
Louise gennemgik de vigtigste pointer i den nye bekendtgørelse, som endnu ikke 
er offentliggjort, men lige på trapperne.  
På Grundforløb 2 vil færdigheds-/videns- og kompetencemål erstattes af udeluk-
kende kompetencemål som på hovedforløbet.  
Der kommer fokus på kommunikation og relationskompetence.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(se bilag) 
 

7. Nye LUP’er - udkast v/Louise Elmsgaard Thiem 
LUP udkast var sendt til alle (eksempler fra GF2 og SSA).  
Der var generel enighed, med nogle få ønsker om ændringer, bl.a. fra Malene 
Ricken at ”psykiatriperioden” bliver ændret til ”praktik 2”. 
 

8. AMU (fast punkt) 
Skolen har mange kurser udbudt, men der er ikke stor efterspørgsel. Ajourfø-
ringskurset for praktikvejledere blev gennemført i april 2022 med 16 deltagerer. 
Louise viste et udtræk fra 2021 vedr. evaluering af det grundlæggende praktik-
vejlederkursus (der skal være 25 deltagerer før et udtræk kan vises), og det viser 
at tilfredsheden ligger højt. 
Generel snak om, at der ikke er deltagere til AMU kurserne, og det blev oplyst, at 
hjemmehjælpen har lukket kursusaktiviteten resten af året pga. ressourcer. 
Louise opfordrede til, at LUU-deltagerne spørger tilbage i baglandet for at kom-
me med forslag til relevante kurser.   
 

9. Evt. 
Malene spurgte til, om nogen vidste, hvor der står, at elever ikke er en del af 
normeringen. Ingen kunne oplyse et sted eller et klart svar.  
Der blev sagt, at de udgør en arbejdskraftværdi, og at det er individuelt fra sted 
til sted. 
 
Tak for i dag 
 
LUU møder 2022 
6. september 2022 
6. december 2022 

 


