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Referat, SOSU LUU møde 18/6, 2020, kl. 12.40 – 15.10 

ZBC, Selandia Park 8 

lokale U5. 
 

 

Tilstede:  

Mette Lindelof, Jørn Thor Nielsen, Katrine Harrekilde, Bente Lyngbo, Charlotte Vagner 

Christensen, Christi Hansen, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb (deltager virtuelt), Pia 

Påske, Kirsten Christiansen, Jesper Svanberg, Katja Irmark (deltager virtuelt). 
 

Tilforordnet for PA-området: Susanne Marstal, uddannelseschef. 
 

Tilforordnet for SOSU-området og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende 

uddannelseschef. 
 

Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen 
 

 

 

1. Situationen for SOSU og GF2 eleverne lige nu/Majbritt Vangslev  

 

Resume  

Der har været meget anderledes forhold for 

både GF og hovedforløbseleverne under 

Corona. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Online undervisning og anderledes forhold i praktikken har været vilkår de seneste 

måneder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter, hvordan tingene er løst og evt. drager erfaringerne 

ind i de kommende elevers forløb. 

 

Referat og beslutning 

Hovedforløbseleverne har faktisk klaret sig godt og især de lidt stille elever har vist 

sig mere frem. 

Skolen har været meget fleksibel ift. at nogle elever lavede skolearbejdet om 

aftenen, da de havde deres børn i hjemmepasning. 

 

GF eleverne har været mere udfordrede, en del af dem har haft svært ved at lære 

og finde motivation, når de blev undervist hjemme. 

 

Der er lavet en rapport over, hvordan eleverne har oplevet det at få online 

undervisning, denne kommer skolen nærmere ind på på et senere LUU møde. 

 

GF2 marts har været meget lille, så til næste år bliver GF2 marts et online forløb. 

Sygehusene har lige haft de elever i 6 ugers praktik efter, at de har haft 

hjemmepraktik i 6 uger. 
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Praktikvejlederne har meldt ud, at eleverne har været meget bedre forberedte end 

de ”almindelige” hold. 

 

Der har dog været nødvendigt at forlænge nogle (flere) elever i sygehuspraktikken.   

 

På sygehusene tænker man, at de opgaver, eleverne har arbejdet med, kan bruges 

i overlapsperioder og i elevernes fordybelsestid. 

 

Praktikvejlederne i regionens psykiatri har samme oplevelse. Der er dog i denne 

gruppe elever ligesom to poler: Den ene virker meget mere sikre og føler, at de har 

fået en god opfattelse af, hvordan psykiatriske patienter kan optræde. Den anden 

pol har ikke kunnet arbejde godt nok med hjemmeopgaverne, og enkelte kan 

måske få svært ved at nå praktikmålene. 

 

I psykiatrien er det praktikvejledernes indtryk, at de fleste af eleverne har været 

mindre utrygge ved at skulle starte i praktikken. 

Regionens psykiatri vil arbejde på at gøre opgaverne endnu bedre, og tænker, at de 

kan bruges i elevernes refleksionstid. 

Der tænkes også i, om de bedste opgaver kan erstatte overlap i praktikken. 

 

LUU foreslår, at nogle af de opgaver, eleverne har haft i psykiatri og sygehuspraktik 

bliver en del af det stof, som eleverne får på skolen, så de på den måde er bedre 

forberedte på praktikken, men ikke bruger praktiktid på det. 

 

Regionens psykiatri har udviklet opgaver, som skal kunne erstatte praktik 

og er derfor ikke en forberedelse til praktikken inde på teoriforløbet, men 

derimod en del af praktikken. Netop derfor vil Psykiatrien anvende de 

udviklede opgaver til: 

 

o En evt. ny bølge af Covid19, hvor Psykiatrien bliver nødt til at 

hjemsende elever med hjemmeopgaver. 
o (Og det der ikke er nævnt er) at vi skal kunne give hjemmeopgaver til 

de elever som bliver hjemsendt pga. mistanke om Covid19 og skal 

vente hjemme i 48 timer, hvor de skal være symptomfri.  

o Overlap, så elever på skift arbejder hjemme med opgaver som giver 

mere læring end at få det fortalt af praktikvejleder. 

o Fordybelsestid.  

 

I regionens psykiatri tænker man derudover, at eleverne kan have meget glæde af 

at f.eks. blive introduceret til praktikken digitalt, da de så kan blive mere trygge. 

 

I FOA beder man om, at der er fokus på, at eleverne får praktik i praktikperioderne, 

da det er en praktisk uddannelse. Kommuner og region er helt enige i, at eleverne 

skal have deres praktik på praktikstederne. I regionens psykiatri vil der være tale 

om enkelte dage og kun de opgaver, der giver mening, at eleverne kan arbejde 

med hjemme. 

På sygehusene er der ligeledes tale om enkelte dage og i overlapsperioder, og 

opgaverne er ikke teori på samme måde, som teorien i skolen. 
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I nogle kommuner skal man til at se på, at få skabt nogle flere teori rum, da de har 

oplevet behov for dette. 

 

FOA har fået gode tilbagemeldinger fra en del af de medlemmer, der har været i 

praktik med opgaver hjemme. 
 

 

2. Præsentation af forslag til ny arbejdsgang ved fordeling af psykiatri           

    praktikpladser/Bente Lyngbo, Christi Hansen, Anette Due Hartmann og Merete  

    Frank Christensen 

 

Resume 

En arbejdsgruppe, bestående af Bente 

Lyngbo, Christi Hansen, Anette Due 

Hartmann, Jesper Svanberg, Majbritt 

Vangslev og Merete Frank Christensen har 

udarbejdet forslag til ændret arbejdsgang 

for fordeling af psykiatri praktikpladser. 

Bilag 1 - Forslag fra 

arbejdsgruppen til praktikfordeling 

af psykiatripladser. 

 

Sagsbeskrivelse 

Kommunerne har aftalt en procentvis fordeling af elever i psykiatri praktik imellem 

sig, som skolen indtil nu har arbejdet efter ved fordeling af eleverne. 

 

For at forsøge at mindske forfordeling af nogle elever og alt for meget bytning af 

praktikpladser, foreslår gruppen, at eleverne får mulighed for at afgive 2 ønsker til 

psykiatri praktikplads – hvoraf det ene kan være i behandlingspsykiatrien. 

 

Skolen vil så søge at indhente de pladser, eleverne har ønsket – dog max 1/3 

pladser i behandlingspsykiatrien. 

 

Ovenstående kan betyde, at kommunernes aftale om, at eleverne skal fordeles 

procentvis, svarende den enkelte kommunes dimensionering elever ikke 

overholdes. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter forslaget og aftaler, hvordan SSA eleverne skal 

fordeles på psykiatri pladserne. 

 

Referat og beslutning 

Gennemgang af, hvordan fordelingen sker nu. 

 

Kommunerne Slagelse, Ringsted og Sorø, samt Holbæk, Odsherred og Kalundborg 

ønsker at fastholde den procentvise fordeling af eleverne. 

 

I Greve, Køge, Solrød, Roskilde, Lejre og Stevns ønsker man, at egne elever, som 

skal i kommunal praktik kommer i ansættende kommune. 
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Kommunerne Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Køge, Solrød og Stevns tænker 

ikke, at de kan eller vil holde samtaler med eleverne om en kommende psykiatri 

praktik i DNS. 

 

Greve kommune har meget god erfaring med, at eleverne får mulighed for at 

ønske tre praktiksteder i DNS og får et af disse praktiksteder. 

 

Ift. Film om de forskellige aftaler, synes LUU, det er en god ide, men efterlyser 

punkter, som filmen skal handle om. 

 

Konklusion:  

Den procentvise fordeling af eleverne fastholdes. 

Eleverne får mulighed for at ønske praktiksted, et i regionen og to i kommunerne. 

Vejlederkonsulenten indhenter pladser i kommunerne på baggrund af elevernes 

ønsker og laver psykiatripraktiklister til den enkelte skole. 

 

Eleverne fordeles på det enkelte hold, sammen med kontaktlærer eller 

uddannelseschef/leder. 

 

Der udarbejdes et rå manuskript til, hvad en kort film med præsentation af praktik 

i regionen, i en kommunens socialpsykiatriske tilbud og i demenstilbud. 
 

 

 

3. Præsentation af projekt ”Koordinering af praktikpladser”/ Majbritt Vangslev  

    og Ditte Grostøl 

 

Resume  

SOSU ZBC er gået ind i et projekt sammen 

med SOSU Nykøbing om at matche GF2 

elever, som ikke har en uddannelsesaftale 

med kommuner, som ikke har opfyldt 

dimensioneringen. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter, hvordan skolen kan hjælpe med at matche elever og 

arbejdsgivere, og på den måde mindske antallet af GF2 elever, som ikke får en 

uddannelsesaftale. 

 

Referat og beslutning 

Se medsendte Power points om projektet. 

Skolen har i samarbejde med SOSU Nykøbing opstartet et projekt, Koordinering af 

praktikpladser, som skal hjælpe GF2 elever med at få en elevplads. 
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Der er d. 16/6 71 elever på GF2 SOSU, som ikke har fået en uddannelsesaftale, 

samtidig med, at der er en del kommuner, som ikke har ansat de elever på 

augustholdende, som de er dimensionerede til (se medsendte PP). 

 

FOA: Kan skolen hjælpe GF2 eleverne til at se, at de kan søge i en nabokommune? 

 

En del kommuner oplever, at GF2 eleverne skriver ansøgning, som betyder, at de 

ikke kommer til samtale, samt at nogle elever har svært ved at præsentere sig ved 

samtalerne. 

 

FOA: Det er vigtigt at huske, at de unge elever er meget unge, og også gøre 

praktikvejlederne opmærksomme på, at de unge ikke har erfaring inden for faget. 

 

Kommunerne: Hvis en elev har søgt i tre kommuner, men ikke fået en 

uddannelsesaftale, så kan det ses som et tegn på, at vedkommende ikke er klar til 

pågældende uddannelse. 

Kommunerne mener ikke, at det er alle med et bestået GF2 forløb, der er 

kvalificerede til at gå ind i SOSU uddannelserne. 

 

Et af kommunernes fokuspunkter er også det, at eleverne skal være mødestabile. 

 

Kommunerne vil gerne møde GF2 eleverne på skolen, som skolen planlægger i 

projektet.  

 
 

4. Påbygning på SSA uddannelsen/Bente Lyngbo og Ditte Grostøl 

 

Resume   

 

Sagsbeskrivelse 

De 2 ugers påbygning fremtræder meget forskelligt i forløbsoversigterne. Så vidt vi 

er orienteret er beslutningen den, at de to uger tages fra psykiatripraktikken og 

lægges til den efterfølgende skoleperiode. Aktuelt ligger de 2 ugers påbygning på 

skoleperiode 5 i forløbsoversigten for SSA januar 2020, hvilket vi undrer os over. 

 

Påbygningen ligger efter psykiatri praktikken på SSA januar 2020, og dermed som 

en afkortning af praktikperioden. EUD/EUV3 eleverne kommer på skole en uge til 

valgfag og de elever, som har dansk har dette før påbygning. 

 

Indstilling 

Drøftelse af beslutningen om de 2 ugers påbygning, samt beslutning om evt. 

ændringer samt orientering til ansættende myndighed ved ændringer. 

 

Rammeplanen er aftalt i rammeplansgruppen og godkendt i LUU, og påbygningen 

kan derfor ikke umiddelbart flyttes. 
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Referat og beslutning 

LUU drøftede placeringerne af påbygning, som ligger forskelligt på de 

forskellige hold, under punkt 3 på Fælles LUU mødet. 

 
 

 

 

 

5. Specifik forløbsoversigt for SSA august 2020, EUX hold 2008-10/ Bente Lyngbo  

    og Ditte Grostøl. 

 

Resume  

 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Dette holds forløbsoversigt har en praktikperiode 1 som forløber over en periode på 2 

år – Det starter med praktikperiode 1A 17.08.20 og slutter med praktikperiode 1C 

04.08.22. 

I mellemliggende perioder færdiggøres blandt andet praktikperiode 2 som kræver en 

højre taksonomi end praktikperioderne i P1. 

 

Skolen har ændret forløbet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU tager ændringen til efterretning. 

 

Referat og beslutning 

LUU tager ændringen til efterretning. 

 
 

6. Drøftelse af vurderingsskemaet for VFU/Mette Lindelof og Ditte Grostøl 

 

Resume  

GF2 LUP´en er ændret, men der er i den 

forbindelse ikke kigget på det 

vurderingsskema, som GF2 eleverne har med 

ud i VFU. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Vurderingsskemaet er i sin tid udarbejdet af kommunerne, og GF2 eleverne har det 

med ud i VFU.  

VFU er nu forlænget til 5 dage, og det er spørgsmålet,  om vurderingsskemaet skal 

revideres eller om det fungerer, som det er, og måske skal skrives ind i LUP´en? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at LUU drøfter vurderingsskemaet og tager stilling til en evt. revidering. 

 

Referat og beslutning 
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LUU godkender, at vurderingsskemaet lægges som bilag i LUP`en. 

 

Det er vigtigt, at vurderingsskemaet præsenteres for eleverne i skolen inden VFU. 

 

LUU beslutter, at det nuværende vurderingsskema, bruges fremadrettet. 
 

 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 Orientering om nedsættelse af arbejdsgruppe, som skal stå for planlægningen 

af de regionale mesterskaber i SOSU Skills, som afholdes på skolen i Slagelse 

d. 7/10. 

Jørn Thor Nielsen og Mette Lindelof har sagt ja til at sidde i arbejdsgruppen, 

derudover består gruppen af Pia Rasmussen, Jesper B. Hansen, Heidi 

Rasmussen og Line Mia Larsen (tovholder på arbejdsgruppen). 

 

 Skole-praktikopgaverne på SSH uddannelsen er ikke rettet til i forhold de 

ændringer, der er lavet i rammeplanen fra august 2020. 

Roskilde kommune har foreslået, at eleverne arbejde med skole-

praktikopgave 1, Borgerens livshistorie, i praktik 1 og 2, og med skole-

praktikopgave 2, ”De 12 sygeplejefaglige problemområder og 

sygeplejeprocessen” i praktikperiode 3. 

Skolen skal tilrettelægge undervisningen ift. hvilke skole-praktikopgaver, 

eleverne skal arbejde med i praktikperioderne. 

Kan der opnås enighed om at gøre ovenstående i alle kommunerne?  

 

Kommunerne ser på skole-praktikopgaverne, og punktet tages på næste LUU 

møde. 

 

 Ved næste LUU møde bør der ind tænkes en virtuel mulighed tidligt. 

 
 

 


