
 

 

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. november 2012 

 

Fra praksis: Line Kristensen, Susanne Pallesen, Bente 

Juulsgaard, Rie Sørensen, Ruth Skriver, Annette Dippel Larsen, 

Birgit Søndergård 

 

Fra skolen: Vibeke Nielsen, Else Ravn Rasmussen, Marianne 

Udsen, Susanne Krogsgaard, Lonnie Hald Simonsen 

Afbud: Liselotte Brahe, Vera Larsen 

 

Dagsorden 

1. Velkomst  

 Der var en uformel velkomst til Bente Juulsgaard, 

nyt medlem af skolepraktikrådet. 

2. Orientering om projekter 

 På baggrund af erfaringer fra sosu skills har skolen 

ansøgt om midler til et Fou projekt. Projektet er 

startet fra 1. november 2012 og løber frem til og 

med 30. april 2013. 

 Hidtil har eleverne forud for en praktikperiode 

arbejdet med et projekt hvor de efterfølgende er 

blevet standpunktsbedømt. Med dette projekt vil 

eleverne arbejde med en case. Eleverne skal 

indsamle data, sættes mål og udarbejde handlinger,- 

som skal afprøves.  

Eleverne skal efterfølgende redegøre og fagligt 

argumentere for deres handlinger hvorefter der gives 

en standpunkts karakter. 

Praksis inddrages i forhold til at udarbejde realistiske 

cases.  

Praksis ønsker en projektbeskrivelse. Denne 

vedhæftes dette referat. Oversigt over alle skolens 

projekter kan ses på flg. link 

http://www.sosuranders.dk/index.dsp?page=1928  

http://www.sosuranders.dk/index.dsp?page=1928


Det overordnede mål med projektet er at fremme 

transfer. Der er både interview af elever og 

praktikvejledere i forbindelse med evaluering af 

projektet 

 

3. Opsamling fra summegrupper  

 Der var en livlig dialog og der var mange spændende 

emner. 

 Dog fremhæves muligheden for at arbejde med 

cases på trin 1. Gerne cases der udarbejdes på 

baggrund af elevernes praksis oplevelse. 

 Anne Winter Jensens fortælle spor kunne også være 

interessante at arbejde med i forhold til at fremme 

elevernes forståelse af praksis og egen fagidentitet. 

 Der var også fokus på elever med læse-skrive 

vanskeligheder. 

 Den nye uddannelse og arbejdet med målene vil 

være relevante at arbejde med 

 På baggrund af ovenstående besluttes det at temaet 

for næste møde bliver: 

Sammenhæng mellem skole og praktik med afsæt i 

praktikmålene for trin 2. 

Birgit Søndergård, Else Ravn Rasmussen og Lonnie 

Hald Simonsen 

 

 

Drøftelsespunkter 

4. Taksonomi og evaluering af praktikmål, herunder evt. 

mulighed for selvevaluering. Oplæg v. Annette Dippel 

 Oplægget fra Annette Dippel blev udlevet ved 

mødet. 

 Generelt opleves det at eleverne har svært ved at 

omsætte handlinger i forhold til praktikmålene. 

Med fokus på praktikmålene i forhold til 

taksonomierne samt elevernes selvevaluering blev 

det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som skal 

arbejde med en fælles evalueringsredskab som er 

fælles for eleverne og praktikstederne. Overordnede 



handler det om at få et fælles redskab i forhold til 

proces evaluering samt elevselvevaluering. 

 Arbejdsgruppen består af Susanne Pallesen, Annette 

Dippel, Ruth Skriver, Birgit Søndergård, Else Ravn 

Rasmussen og Lonnie Hald Simonsen. 

Orienteringspunkter 

5. Gensidig orientering om projekter 

 Skolen er i gang med afrapportering på en del 

projekter, herunder ph.d. afhandlingen udarbejdet af 

Anne Winter Jensen. 

 Af nye projekter nævnes: 

 

Brobygningsprojekt: 

Skolen skal i samarbejde med Viden Djurs, Tradium 

og jobcentrene i Randers, Favrskov, Syddjurs og 

Norddjurs kommuner udvikle brobygningsforløb, som 

skal gøre unge under 30 år, som er et sted mellem 

matchgruppe 1 og 2, klar til at gennemføre en 

uddannelse. Forløbene skal både udvikle de unges 

personlige og faglige kompetencer. Ift. praktikken 

kan f.eks. praktikbesøg blive en del af forløbene. 

Herudover kunne forløbene være interessante til at 

løse rekrutteringsproblemer. 

 

Det virtuelle læringsrum: 

Skolen vil udvikle virtuelle undervisningsmetoder i to 

delprojekter. I det ene delprojekt skal der bruges 

mindview som metode til at understøtte elevernes 

refleksionsevne for herigennem at udvikle deres 

evne til transfer. Delprojektet vil blive afprøvet på et 

social- og sundhedsassistenthold, hvor alle 

praktikvejledere tilknyttet holdet vil blive 

introduceret til mindview som metode. Tidsforbruget 

vil være et opstartsmøde på 3 timer, samt 

introduktionskursus på 5-6 timer (muligvis afholdt 

over 2 møder). Herefter skal mindview bruges i den 

ugentlige vejledningstime mellem praktikvejleder og 

elev. 



 Derudover har skolen ansøgt om at komme med i 

projekt: Ny Nordisk skole. I den forbindelse er der 

kontakt til 2 dagsinstitutioner i Randers. 

Omdrejningspunktet er læring i fællesskaber.  

 

6. Orientering fra praktikkoordinator v. Lonnie Hald Simonsen 

 Der afholdes skolepraktikinformationsmøde to gange 

i foråret 2013. 

 19. marts 2013 handler om den nye uddannelse. 

Dagen er opdelt i 2. Vejlederne er velkomne til at 

deltage i begge dele. 

Fra kl. 10. 00 til 12.00 handler det om trin 1. 

Fra 12.00 til 14.00 handler det om trin 2. 

 16. april afholdes en fælles 

skolepraktikinformationsdag for alle vejledere der 

modtager elever fra Randers social og 

sundhedsskole. Emnet her er transfer.  

 

Indbydelse til disse møder bliver sendt først i det nye 

år 

 

 Skolepraktikplaner for trin 1. 

På trin 1 er der flyttet 2 uger fra skoleperiode 3 til 

skoleperiode 2. 

 Der var en rettelse i forhold til Skolepraktikplanen 

for trin 2. Disse rettelser vil Else Ravn Rasmussen 

sørge for bliver foretaget. 

Eventuelt 

7. Intet under eventuelt. 

 

Referent  

Lonnie Hald Simonsen 


