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UDKAST - Referat
0. Nævnet bød velkommen til Per Kjærsgaard Nielsen, FOA, som er nyt PUN-medlem.
Per erstatter Tim Kristensen, FOA, som har forladt nævnet.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
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2. Godkendelse af referat fra virtuelt møde den 15. juni 2021
Referat af mødet den 15. juni 2021 – godkendt af formandskabet og udsendt 29.
juni 2021 – der var ikke yderligere bemærkninger.

3. Resume af censor-temadag 16. september 2021
Per Olsen fortalte, at det havde været en fantastisk god, produktiv og udbytterig
censortemadag på SOSU Øst.
Jette, underviser på skolen, indledte dagen med at fortælle om hvordan de afholder
de teoretiske prøver. Og hun viste deres evalueringsskema til inspiration til censorerne.
Censorerne afstemte fæles rammer for den praktiske prøve, herunder:
•

En basisstruktur med forventningsafstemning i forhold til den praktiske afvikling

•

Tydeliggørelse af overordnede krav for eksaminationsgrundlaget, så aspiranten
kan vide det forud for prøven

•

Den hidtidige tjekliste blev gennemgået og tilføjet uddybning og beskrivelse af
listens punkter. Per sender tjeklisten til censorerne for godkendelse.

Censorerne drøftede kriterier og tilgang til bestået/ikke bestået på den praktiske
prøve. Alle bidrog med svære indgangsvinkler til bestået/ikke bestået. Der var enighed om, at der ikke er en ”mellemting” mellem bestået/ikke bestået.
Det blev besluttet, at temaet for censortemadagen i 2022 skal være ”Bedst mulig
introduktion til nye censorer”. Per Olsen afklarer, til PUN-mødet i marts, dato for seminaret med censorer til afholdelse ca. primo oktober 2022.
4. Status på portøruddannelsen
Nævnet tog orienteringen om status på portøruddannelsen på de to skoler medsendt som bilag til efterretning.
Som supplement hertil fortalte Ulla, at underviser Flemming på SOSU H nu er stoppet. Skolens igangværende hold med start i august og november 2021 er fyldte, og
holdet, som starter i april 2022 er ligeledes fuldt.
SOSU H bemærker, at portørernes arbejdsopgaver ændres i et vist omfang, da der
er nye opgaver fx i forbindelse med arbejdet som gangpersonale.
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Dennis fortalte, at de har et igangværende hold nu og starter et nyt hold på 20 aspiranter op i 2022.
Per Olsen orienterede om, at Region H har haft 27 aspiranter og Region Nord 7 aspiranter til praktisk prøve siden sommeren 2021.
Vinni roste det gode samarbejde mellem skoler og hospitaler, som der er fokus på
at optimere.
5. Budgetopfølgning 2021 og budget for 2022
Sekretariatet supplerede med, at der til budgetopfølgningen fra oktober 2021 er disponeret med transportrefusion til censorernes temadag, som endnu ikke fremgår
af budgetopfølgningen. Budgettet for 2021 overholdes.
Nævnet tog budgetopfølgning 2021 til efterretning og godkendte budget for 2022.
6. Ny censor udpeget i Region Syddanmark
Nævnet tog udpegningen af den nye censor til efterretning.
Nævnets medlemmer roste formandskabets hurtige ageren i forhold til at godkende udpegningen af den nye censor.
7. Årsmødeplan 2022
Det blev besluttet, at sekretariatet udsender doodler for fastlæggelse af
3 PUN-møder i 2022.

8. Årshjul 2022
Der skal fastsættes en dato for en praktikvejledertemadag i 2022. FOA kan lægge
hus til for max 65 personer. SOSU H kan, om ønsket, også stille lokale til rådighed.
Der er behov for at bruge så mange kanaler som muligt, når en invitation skal udsendes til praktikvejlederne.
Efter mødet er det foreslået – og vedtaget af formandskabet, at praktikvejledertemadagen afholdes i FOA den 12. maj 2022.
Når alle datoer for PUN-møder og aktiviteter i 2022 er fastlagte, udsender sekretariatet et årshjul 2022 til PUN-medlemmerne.
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9. Eventuelt
Lotte fortalte, at hun har valgt at forlade arbejdsmarkedet, og at dette var hendes
sidste møde i PUN. Alle i PUN udtrykte stor tak til Lotte for hendes store indsats i
nævnet.
Gurli mindede om, at fotoet på PUN-hjemmesiden fortsat mangler at blive udskiftet. Vinni vil rette henvendelse til SEVU-sekretariatet herom.
Vinni gjorde opmærksom på, at beskrivelsen af portøruddannelsen på UVM’s uddannelsesguide ug.dk har behov for at blive ajourført. Sekretariatet retter henvendelse til UVM/ug.dk for ønske om en ajourføring af teksten. Sekretariatet udarbejder et forslag til tekst til ug.dk til PUN-mødet i marts 2022.
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