
 

1 
 

Referat 

Møde i det lokale uddannelsesudvalg – Nord 

Dato og tid: 9. december 2021 kl. 14.00 til 16.00 

Sted: Teams 
 
Tilstedeværende 
Anne Mette Linsaa, næstformand 
Pia Nielsen 
Maj-Britt Andreasen 
Malene Balle Ricken 
Julie Teresa Neidhardt 
Pia Lykke Bang 
Heidi Aakjær Gomoll Nielsen 
Sanne Johansen 
Cathrine Striib Svegaard 
Britt Christensen  
Ingrid Thrane 
 
Fra SOSU H 
Sanne Goksøyr 
Berit Yvonne Andersen 
Marianne Hellegård 
Michel Courand Møller 
Hanne Nygaard Treldal – pkt. 4 
Mona Leth – pkt. 4 
John Steffensen (ref.) 
 
Afbud: 
Birgitte Pedersen 
Line Sørensen 
Solveig Abrahamsen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 13. september 2021 
 

3. Konstituering 
 

4. Tema 
 

5. AMU 
 



 

2 
 

6. Årsplan 2022 
 

Orienteringspunkter 
 

7. Uddannelsesstatistik 
 

8. Orientering fra SOSU H  
 

9. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
 

10. Eventuelt 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Forslaget til dagsorden blev godkendt 
 

 
2. Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 13. september 2021 

Det godkendte referat af udvalgsmødet den 10. september 2021 var udsendt. Der var 
ikke supplerende bemærkninger. 

 
 

3. Konstituering 
Den tidligere formand, Karina Djurhuus, har siden seneste møde skiftet job, og udvalget 
skulle derfor konstituere sig med en ny formand. 
 
Udvalget drøftede kort bestemmelserne for konstituering. Det er kutyme i faglige udvalg 
og lokale uddannelsesudvalg, at formandsposten går på skift mellem arbejdsgiver- og 
arbejdstagersiden. Da udvalgene ofte udpeges for 4 år, så kan der aftales skift fx hvert 
andet eller hvert fjerde år. Hvis der er enighed kan den ene part have formandsposten i 
flere perioder. Der er ikke skrevet bestemmelser om skift på bestemte tidspunkter ind i 
forretningsordenen. 
 
Der er ny udpegning til udvalget med udgangen af 2022. 
 
Arbejdsgiversiden havde ikke drøftet konstitueringen, så det blev aftalt at konstituerin-
gen kommer på dagsordenen til næste møde. 
 
Mette Linsaa meddelte, at hun stiller sig til rådighed som formand. Det blev aftalt, at der 
dermed er en kandidat til formandsposten, og hvis arbejdsgiversiden ønsker formands-
posten, så drøfter parterne en løsning inden næste møde. 

 
 

4. Tema – undervisningen op til praktik 2 og rammerne for praktik 2 
Hanne Nygaard Treldal og Mona Leth fra skolen deltog under dette punkt og gennemgik 
temaerne inden for psykiatri i den nye LUP på skoleperioden, der ligger før praktik 2 samt 
i de efterfølgende skoleperioder. Hanne og Mona gennemgik temaerne i undervisningen 
og de faglige mål i forhold til psykiatrien. De gennemgik desuden de forskellige pædago-
giske metoder, der indgår i undervisningen – herunder rollespil, forumteater VR-briller. 
Skoleperioden afsluttes med en projektopgave. 
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Udvalget drøftede oplægget om undervisningen. Der blev spurgt til, om der undervises i 
betydningen af dobbeltdiagnoser, der ofte forekommer i behandlingspsykiatrien samt 
om der arbejdes med elevernes eventuelle utryghed i forhold til behandlingspsykiatrien. 
Hanne og Mona bekræftede, at problemstillingen om dobbeltdiagnoser indgår, samt at 
der arbejdes med forventningerne til praktikken ved, at eleverne møder elever, der er 
kommet tilbage fra praktikken, og som kan beskrive deres oplevelser.  
 
Der blev spurgt til pårørende samarbejde, som ofte kan give udfordringer. Der blev sva-
ret, at fx pårørende forsøget inddraget gennem besøg på holdene. 
 
Udvalget havde desuden en kort drøftelse af elevernes inddragelse i medicinhåndtering i 
praktikken, hvor det ikke er muligt alle steder. 
 
Udvalget gik der efter over til at drøfte henvendelsen fra FEVU om de ændrede rammer 
for praktik 2, der betyder, at eleverne kan komme i praktik i andre typer af institutioner i 
regionen.  
 
Malene redegjorde for, at fx sociale virksomheder nu kan være praktiksteder. Regionen 
er ved at undersøge mulighederne, og det forventes, at der vil være et overblik over nye 
institutioner, hvor der kan være praktikpladser, omkring 1. juni. 
 
Eventuelle nye praktiksteder vil få besøg fra regionen i forhold til at blive klædt på til op-
gaven, og der vil være praktikvejledere, så det faglige niveau kan blive sikret. 
 
Konsekvenserne af ændringerne blev drøftet. Flere af FOAs repræsentanter udtrykte stor 
bekymring for, at ændringen kan føre til en forringelse af uddannelsens faglige niveau. 
Udvalget drøftede desuden spørgsmålet om, hvorvidt de mulige praktikpladser i behand-
lingspsykiatrien rent faktisk bliver anvendt, og om der derfor er reelt behov for ændrin-
gen. Der blev efterlyst tal for fordelingen af praktikpladser i psykiatrien. 
 
Det er sandsynligt, at dette punkt kommer på dagsordenen til det næste møde. 

 
 

5. AMU – indsatser i forhold til elever med sproglige udfordringer 
Marianne indledte med en gennemgang af flere af de indsatser, som der er i gang. Der er 
kommuner, der har sat gang i indsatser i forhold til praktikvejlederne. Det kan fx være 
vejledernes kompetencer i forhold til at give kollegial supervision med hensyn til elever 
med sproglige udfordringer. Der er desuden aktiviteter under indtægtsdækket virksom-
hed (IDV) med faglig dansk til elever. Eleverne kan ikke deltage på AMU, derfor er det 
IDV. 
 
Flere betonede, at problemet er stort, og at der kræves en stor indsats for at løse det. Det 
blev italesat, at der er brug for en fælles indsats både i praktikken og skolen i forhold til 
mere sprogundervisning. Sprogproblemerne hos eleverne kan eventuelt være en trussel i 
forhold til patientsikkerheden. 
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Udvalget drøftede mulige løsninger. Skolen har begrænsede muligheder, fordi der ikke er 
taxameter til supplerende sprogundervisning, hvis eleven ikke har særlige behov (fx ord-
blindhed). Et eventuelt samarbejde med Sprogskolen blev drøftet. 
 
Marianne nævnte, at der er eksempler på, at medarbejdere ansættes som ufaglærte, og 
dermed gennem AMU kan få sprog samt faglige kompetencer inden de fx begynder på 
grundforløbet. 
 
Der var enighed om, at der er brug for et samlet billede af mulighederne og eventuelt et 
samarbejde på tværs af kommuner. Det blev aftalt, at Sanne tager initiativ til et møde, 
hvor mulige løsninger kan blive drøftet. Heidi, Maj-Britt og Marianne ville gerne deltage. 

 
 

6. Årsplan 2022 
Der var udsendt et forslag til mødedatoer for 2022. Der var ikke bemærkninger til dato-
erne. 
 
Udvalget drøftede desuden mulige temaer til de kommende møder: Praktik 2, Sprogind-
satsen og et punkt, der tidligere har være nævnt – elevernes arbejdsmiljø. 
 
 

Orienteringspunkter 
 

7. Uddannelsesstatistik 
Punktet udgik, da statistikken ikke var klar og udsendt til udvalget. 

 
 

8. Orientering fra SOSU H  
Skolen orienterede om, de nye restriktioner i forhold til Coved-19. 10. klasse eleverne bli-
ver sendt hjem, men den øvrige undervisning fortsætter med krav om gyldigt Corona-
pas. Der gennemføres stikprøver for at sikre, at det bliver overholdt. 
 
Skolen arbejde ud fra at finde pragmatiske løsninger for at holde holdene og undervis-
ningen i gang. 

 
 

9. Orientering fra formandskabet og medlemmer 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 

 
 

10. Eventuelt 
Der var ikke bemærkninger under punktet. 
 
 

JST 13-12-2021 
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