
 

 

Referat fra SKOLEPRAKTIKRÅDSMØDE 

Fredag 12. april 2013 kl. 8.30-12.30  på Randers Social- og 

Sundhedsskole  

 

Fra praksis 

Bente Juulsgaard, Line Kristensen, Susanne Pallesen, Irene 

Winther, Vera Larsen, Birgit Søndergaard (gik 10.15), Ruth 

Skriver 

Fra skolen 

Vibeke Nielsen, Else Ravn Rasmussen 

Afbud: Annette Dippel Larsen; Lonnie Hald Simonsen; Marianne 

Udsen; Liselotte Brahe 

Dagsorden 

1. Velkomst v. Else Ravn Rasmussen 8.30 – 8.40 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden herunder punkter til eventuelt. 

v. Else Ravn Rasmussen 8.40-8.45 

 

Nyt punkt: 

Drøftelse af fordeling af psykiatripladser.  

 

Ved den fordeling af psykiatripladser, der lige er 

gennemført, blev der kun 4 elever til Tangkærcentret. Ruth 

Skriver problematiserer dette, da socialpsykiatrien har en 

økonomifordeling, der betyder at det er et problem at alle 

pladser ikke bliver besat. 

Beslutning: 

Vi tæller psykiatripladserne op (Gitte Rasmussen kontakter 

alle med praktikpladser). 

Der afholdes et møde mellem Ruth Skriver, Anette Dippel, 

Bente Juulsgaard og skolen vedr. rammer for fremtidig 

fordeling (Gitte Rasmussen indkalder). 



 

Vigtigt at vi er bevidste om, hvordan de forskellige 

praktiksteder præsenteres.  

Nyt punkt: 

Lockout 

Vi gennemgik de forskellige hold, og hvordan det går med 

dem.  

Der opleves mange frustrationer fra eleverne omkring 

konsekvenserne af lockouten.  

Løsningerne på elevernes uddannelse vil afhænge af, hvor 

langt tid lockouten kommer til at vare.  

Der er indgået en aftale mellem KL og UVM om, at forudsat 

skolen optager skoleundervisningen øjeblikkeligt efter 

ophør af lockouten, vil der ikke ske reduktion i 

taksameteret til skolen. Skolen undersøger videre på hvad 

dette konkret betyder. 

Link til spørgsmål/svar vedr. konfliktramt arbejde, hvor det 

kan læses, at det ikke er konfliktramt arbejde at vejlede 

elever i praktikken. Se under spørgsmål og svar 

 http://www.foa.dk/Forbund/Temaer/J-O/Lockout-af-laererne 

Kursusvirksomheden er blevet voldsomt ramt. Også her er 

vi i gang med at finde løsninger i samarbejde med de 

enkelte arbejdsgivere. 

Nyt punkt: 

Dagsorden fremadrettet. 

Der skal være plads i dagsordenen til at sætte presserende 

punkter på. 

14 dage før mødet sendes en foreløbig dagsorden ud med 

mulighed for at melde punkter på – dog senest indtil 1 uge 

før mødet. 

Punktet kvalificeres med en kort beskrivelse af punktet 

samt et oplæg på mødet. 

http://www.foa.dk/Forbund/Temaer/J-O/Lockout-af-laererne


 

3. Orientering om projekter fra skole og praksis v. Marianne 

Udsen 8.45- 9.00 

Punktet udsat til næste møde 

 

4. Orientering fra praktikken 9.00- 9.30 

 Summe-grupper mellem skole og praktik. Til 

forberedelse af dette, overvej 2 temaer/udfordringer 

eller spørgsmål som du er optaget af lige nu.  

Punktet erstattet af punkt om lockout. 

Kl. 9.30-9.50 

 Opsamling samt idéer til temaer til kommende 

møder. På bagrund af opsamlingen besluttes tema til 

næste møde samt hvem der planlægger. 

Tema for næste møde: sammenhæng mellem skole og 

praktik. Den nedsatte gruppe (evalueringsgruppen) 

planlægger næste møde.  

PAUSE 9.50-10.00 

Temadrøftelse og opsamling 10.00- 11.30 

5. Fortællerspor,- hvad kan vi bruge det til og hvordan? 

oplæg v. Susanne Pallesen og Line Kristensen 

 På baggrund af oplægget ligges op til dialog med 

udgangspunkt i refleksionsspørgsmål. 

(forberedelse: link til Anne Winthers Ph.d. afhandling 

samt pixi udgave: 

http://www.sosuranders.dk/phd2012    

  

http://www.sosuranders.dk/phd2012


 

Program 

1. Kort gennemgang af program 

2.(20 min.) Kort gennemgang af de tre ”fortællespor”  subjektpositioner 
stud./elev samt eksempler på disse. 

 Gruppedannelse 

3. Formål: 
 - bevidstgøre og italesætte 
”fortællespor” indenfor 
sosuområdet. 
(30 min.) 

Drøftelse;  
A. Hvorledes oplever I de forskellige fortællespor komme 

til udtryk i skole/praktik? 

 Pause 10 min 

4. Formål: 
-Italesætte et evt. 
anvendelsesperspektiv i 
forhold til ”fortællespor”. 
(20 min) 

Drøftelse; 
B. Hvordan ser I vi kan bruge ovenstående drøftelse i 

praksis? 
 

5. Opsamling 
(10 min) 

Konklusion; 
Hvad er vi kommet frem til og hvorledes kommer vi evt. Videre 
herfra? 
Hvordan får vi undervisere og vejledere til at blive beviste om 
fortællesporene? 
Hvordan giver vi husmoderfortællesporet (forslag til nyt 
benævnelse? omsorgs – eller situationsbestemt fortællespor) 
mere værdi, og inddrager det i undervisningen.  
Fortællespor åbner øjnene for nogle nye perspektiver. Blive 
tydeligere om at ikke kun sygeplejefortællesporet har værdi.  
Skal vi bringe undervisere og vejledere sammen?  
Være endnu mere opmærksom på at eleverne bringer cases 
med ind fra praktikken.  
Kan eleverne bruge en bevidsthed om fortællespor til at 
navigere i det kaos, de møder i praktikken. 
Seminar med eleverne og vejledere i praktikken. 
Aftale: 
Lave et pilotprojekt, hvor omdrejningspunktet er fortællespor, 
med et hjælperhold i Grenå, sammen med Line Kristoffersen, 
Susanne Pallesen, Anne-Birgitte og Lonnie? 
Inddrage konklusioner fra Annes afhandling i gruppen 
”samarbejde mellem skole og praktik”. 
 

 

 

 



 

6. Udlandspraktik v. Line Kristensen 11.30-11.50 

 Kriterier og regler i forhold til udlandspraktik 

Hvordan sikrer vi, at de elever, der ønsker udlandspraktik, 

er ”stærke” nok til at komme i praktik i udlandet. Kan vi 

lave nogle kriterier for udvælgelse af elever, der kan være 

med til at sikre, at det er de ”rigtige” elever, der får 

mulighed for at komme af sted.  

Der ligger velbeskrevne procedure for hvordan vi gør når 

eleverne er udvalgt til at komme i udlandspraktik. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Pia Ohnemus, Line 

Kristensen og Irene Winther og Birgit Andreasen (Randers 

kommune). Gruppen kommer med et forslag til hvordan 

(kriterier) vi udvælger eleverne og hvordan det meldes ud 

til eleverne. Pia Ohnemus indkalder gruppen til møde. 

Orienteringspunkter 11.50- 12.25 

7. Orientering fra skolen v. Else Ravn Rasmussen 

 Køreplan for SOSU Skills 2013/14 (bilag 7.1) 

Køreplanen roses fra gruppen.  

I Randers arbejdes der med at lave et by-mesterskab for 

erhvervsuddannelserne. Da tidspunktet passer os rigtigt 

dårligt, vil vi være til stede med demo-stande for hhv. 

SOSU og PAU. 

Skolepraktikinformationmødet på tirsdag d. 16/4 aflyses 

pga. lockout. 

8. Orientering ved praktikkoordinator v. Lonnie Hald 

Simonsen 

 Indbydelse til aften arrangement for alle vejledere, 

uddannelsesansvarlige og andre interesseret: Den 

aktive patient og telemedicin. (indbydelse udleveres 

ved mødet) 

Punktet udsat 

Eventuelt 12.25-12.30 



 

Referent: Else Ravn Rasmussen 

 

Næste møde 2. september 2013 kl. 8.30-12.30 

Skolen er vært med kaffe, te og brød. 

Afbud sendes til Karin Friis senest torsdag 11.april 2013 

karin.friis@sosuranders.dk eller telefon 89 12 41 25. 

Venlig hilsen 

Lonnie Hald Simonsen 

praktikkoordinator/underviser 

 

 

mailto:karin.friis@sosuranders.dk

