
 

 

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 

 

Fra praksis: Line Kristensen, Susanne Pallesen, Annette Dippel, 

Birgitte Sandahl, Annemarie Sørensen,  

Fra skolen: Vibeke Nielsen, Else Ravn Rasmussen, Marianne 

Udsen, Karin Jørgensen, Lonnie Hald Simonsen 

Afbud:  

Birgit Søndergård, Ruth Skriver, Lise Lotte Brahe, Vera Larsen 

 

Dagsorden 

1. Velkomst  

2. Orientering fra praktikken 

 Line Kristensen fra Norddjurs oplyser at de har fået ny 

ældrechef i Norddjurs. 

I forbindelser med personalereduktion forventes det, at 

konsekvensen kan blive, at vejlederne skal have ansvaret 

for flere elever i forhold til nu, hvor det er 1 til 1. Der vil 

stadig være en uddannet vejleder, men hver enkelt 

vejleder vil have det administrative ansvar for 2 elever. 

 

 Rie Sørensen fra Favrskov kommune, oplyser at de har 

fået ny socialchef. Favrskov har haft meget fokus på 

rehabilitering og har i samarbejde med deres 

rehabiliterings team fået udbredt tanker og 

handlemuligheder i forhold til rehabilitering i samarbejde 

med borgerne.  

En af de ”positive” konsekvenserne ved dette er at 

udedistrikterne har færre borgere hvilket så, desværre for 

elever, betyder at der ikke længere er så mange 

praktikpladser. Dette gør det problematisk for Favrskov at 

tilbyde eleverne praktik både i hjemmeplejen og inde på et 

plejecenter. 

 



 Birgitte Sandahl fra Randers kommune oplever at der er 

nogle assistentelever, der har en stor udfordring ved at 

være elever, hvilket stadig kan mærkes i 3. praktikperiode. 

Birgitte fortæller at FOA, til helhedsevalueringer, spiller en 

meget aktiv rolle, selvom de er med som bisiddere. Der 

blev snakket om bisidderrollen, og om hvordan vi skal 

forholde os til den. 

 

 Generelt er alle lige nu optaget af den nye uddannelse, 

herunder hvordan vi forstår taksonomien og 

sammenhængen til evaluering. 

 

 Susanne Pallesen fra Syddjurs kommune oplyser at de er 

i gang med en vejleder-uddannelse, og de overvejer om de 

skal udnævne en supervejleder, der har flere elever. 

 

 Anette Dippel fra regionen (psykiatri) oplyser at regionen 

også er i gang med at undersøge muligheden for en 

overbygningsuddannelse til vejlederne. Desuden er 

regionen optaget af den nye uddannelse og af hvordan de 

vil organisere vejlederne. 

 

 

 Generelt ytres det at, det er en udfordring med elever som 

har diagnoser, f.eks. ADHD, skal vi kunne hjælpe dem 

igennem, eller kan det for nogen være bedre at vejlede 

dem ud. Vi mangler noget ekspertise for at kunne vejlede 

dem. 

 

3. Temadrøftelse til næste møde 30. november 2012       

 Med udgangspunkt i ovenstående var der enighed om at 

indholdet til kommende møde i skolepraktikrådet bliver: 

Taksonomi og evaluering af praktikmål, herunder evt. 

mulighed for selvevaluering 

Anette Dippel Larsen, Line Kristensen, Else Ravn 

Rasmussen og Lonnie Hald Simonsen planlægger dagen 

 



Orienteringspunkter 

4. Orientering fra Randers kommune 

 Birgitte Sandahl oplyser at hun går på efterløn i slutningen 

af november. Bente Juulsgaard overtager derefter Birgittes 

arbejdsområde. Bente Juulsgaard deltog i sidste del af 

mødet og der var en uformel velkomst til hende samt 

præsentation af medlemmerne i skolepraktikrådet. 

 

 

5. Orientering fra skolen 

 Projekter 

Projektmedarbejder Marianne Udsen præsenterede et 

kommende projekt som der er søgt penge til. 

Projektoverskriften er: Praksisreflekteret transfer i 

undervisningen med afsæt i SOSU skills  

Skolen ønsker aktiv deltagelse fra praksis i udarbejdelse af 

cases. Der skal laves en case pr. skoleperiode til trin 2 

elever, dvs. 3 i alt. 

Om projektet bliver finansieret afgøres inden længe. Skolen 

fremhæver at der er taget højde for økonomien i forhold til, 

de medarbejdere som deltager fra praksis. 

 

 Deltagerne fra skolepraktikrådsmødet ønsker en oversigt 

over hvor meget deltagelse der ønskes fra praksis 

vejlederne. Hvis projektet bliver en realitet, vil Else Ravn 

Rasmussen udarbejde en oversigt over behovet.  

 

 Projektet Ind fra sidelinjen har bl.a. haft fokus på øget 

motion. Det er blevet velmodtaget og eleverne har været 

meget aktive i forhold til dette, eleverne har løbetrænet og 

bl.a. deltaget i Marselisløbet. Skolen opfordre til at 

vejlederene i praksis gerne må spørge ind til dette. De 

elever der er impliceret er elever fra holdstart maj 2012. 

 



Konferencer 

 Konferencen omhandlende unge, sårbarhed og uddannelse 

afholdes d. 24. september 2012 på Randers social og 

sundhedsskole. Indbydelsen kan ses på flg. link: 

http://www.sosuranders.dk/multimedia/120924_Psykisk_s

aarbare_unge_PROGRAM_for_lanceringskonference.pdf   

 

 Deltagerne i skolepraktikrådet er velkomne til afsluttende 

konference omhandlende det ph.d. projekt som Anne 

Winther Jensen de sidste 3 år har arbejdet med. 

Konferencen er d. 30.10 2012 kl. 12.00 – 15.00. 

Indbydelsen kan ses på skolens hjemmeside eller på dette 

link: 

http://www.sosuranders.dk/multimedia/121030_Invitation

_konference.pdf   

 

6. Samarbejde om projekter, skole og praksis imellem 

 Marianne Udsen præsenterede hvordan og på hvilken måde 

skolen arbejder med projekter. Hun fremhævede at, skolen 

har projektmedarbejdere ansat som udelukkende 

beskæftiger sig med projektansøgninger og andre 

administrative opgaver før, under og efter et projekt. 

 Randers kommune foreslog at der blev nedsat en idébank 

indeholdende vidensområder der er interessante, både for 

skole og praksis. 

 

 Der var gensidig enighed om at nogle projekter er skolens 

og andre er praktikkens, men der er også et ønske om at 

formulere og udvikle projekter sammen. 

 

 

 Fremadrettet vil der, på hvert skolepraktikrådsmøde være 

en opdatering i forhold til projekter. 

 

 

http://www.sosuranders.dk/multimedia/120924_Psykisk_saarbare_unge_PROGRAM_for_lanceringskonference.pdf
http://www.sosuranders.dk/multimedia/120924_Psykisk_saarbare_unge_PROGRAM_for_lanceringskonference.pdf
http://www.sosuranders.dk/multimedia/121030_Invitation_konference.pdf
http://www.sosuranders.dk/multimedia/121030_Invitation_konference.pdf


Tema drøftelse 

7. Den nye uddannelse, praksis og skole. 

 Medlemmerne i skolepraktikrådet blev opdelt i grupper og 

diskuterede hver især hvilke væsentlige ændringer de ser i 

forhold til den nye uddannelse. Efterfølgende var der 

opsamling. Billeder af plancherne vedhæftes dette referat. 

 

 Både gruppen med trin 1 og trin 2 fremhævede at der, i 

forbindelse med den nye uddannelse er fokus på 

fagtermer, både i samarbejdet med borgeren, pårørende 

og andre. Fagtermer skal bruges både tværfagligt og i den 

skriftelige dokumentation. 

 

 Specielt for trin 2, vægtes vigtigheden af at praksis og 

skole kender hinandens metoder i forhold til 

dataindsamling. Dette evt. ved at udvikle fælles 

metodetilgange, fælles forståelse, f.eks. SMTTE, forum 

teater eller andet.  

 Specielt for trin 1ses en stor ændring i forhold til 

betoningen af den professionelle fagperson. Trin 1 eleverne 

skal være mere proces orienteret i forhold til nu hvor de er 

mere opgaveløserne 

 

8. Kompetenceudvikling for vejledere  

 Karin Jørgensen præsenterede de muligheder der er for 

kompetence udvikling i AMU regi for vejlederne i praksis. 

Alle medlemmer opfordres til at tænke alternativt i forhold 

til at opkvalificere vejlederne i forhold til den nye 

uddannelse. 

 Karin Jørgensen oplyser at der er mulighed for at 

sammensætte kursus forløb, specifikt målrettet de ønsker 

og behov der skulle være. 

 Til næste skolepraktikrådsmøde, 30. november, opsamles 

evt. forslag eller behov i forhold til vejledernes 

opkvalificering i forhold til den nye uddannelse. 



 Karin oplyste at der er opslået et vejledningskursus for trin 

2 vejledere, men at der er for få tilmeldinger. 

Medlemmerne af skolepraktikrådet lovede at undersøge om 

de har vejledere der skal på kursus, så vi kan få holdet 

fyldt op. 

 

9. Mødedatoerne for 2013 blev vedtaget.  

 Tirsdag 29. januar 2013 kl. 8.30-12.30 

 Fredag d. 12. april 2013 8.30-12.30 

 Mandag 2. september 2013 kl. 8.30-12.30 

 Mandag 25. november 2013 kl. 8.30-12.30 

 

10. Evaluering af mødet 

 Deltagerne gav udtryk for at mødet var godt tilrettelagt. 

11. Eventuelt 

 Intet under eventuelt 

 

Referent  

Lonnie Hald Simonsen 

 


