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Referat fra skolepraktikrådsmøde mandag d. 30.november fra kl. 

8.30 – 12.30 

Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Irene Winther(IW), Ruth 

Skriver(RS), Anette Dippel Larsen(ADL), Susanne Pallesen(SP), Line 

Kristensen(LK), Inger Halgård(IH) 

Fra skolen: Else Ravn Rasmussen(ERR), Helle Vestergaard 

Nielsen(HVN), Pia Ohnemus(PO), Susanne Krogsgaard(SK), Lotte 

Herskind(LH)  

Afbud: IH, RS, LK kommer kl.10.00.SP går ca. kl.12.00 

Dagsorden 

1. Velkomst  

2. Dagsorden godkendes 

3. Tema  

Temadrøftelsen aflyst pga. tidspres på det aktuelle møde. 

 

Skolepraktikrådet drøfter betydningen af at sætte gang i 

temadrøftelserne igen for også at sætte pædagogik på dagsordenen.  

ADL tilbyder sammen med SK at lave et oplæg om en pædagogisk 

model i forhold til vurdering af trin 2 elevers kompetenceudvikling i 

somatisk praktik til skolepraktikrådsmødet i 19.januar og det aftales, at 

mødet opdeles i 2 dele med halv tema og halv drift. 

Det aftales, at PO lægger et ekstra møde ind i februar/marts. 

 

Drøftelsespunkter 

4. Præsentation af LUP på trin 1 

LH gennemgår opbygningen af LUP for trin 1 – se bilag 4 PP. 

LH pointerede betydningen af samarbejdet med praksis i forhold til 

udviklingen af luppen og de mange gode input, det var en rigtig god 

proces. 

Fokuspunkter under oplægget: 

 4 ugers påbygning (ligger samlet for trin 1 og trin 2 og er 

placeret på trin 1). Som udgangspunkt har alle elever 4 ugers 

påbygning, som aftales ved ansættelsessamtalen og markeres på 

uddannelsesaftalen. 
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 Hvis eleven har udfordringer i forhold til at nå praktikmålene, 

elevens læringsniveau mm., kan aftalen tages op til overvejelse.  

 Illustration af ny læringsmetode kan ses i PP –samme 

læringsmetode går igen på trin 1 og trin 2, så der skabes 

sammenhæng. Modellen kommer til at ligge specifikt på 

hjemmesiden under praktikvejleder, så man kan trække den 

direkte fra hjemmesiden. 

 1.skoleperiode – alt det praktiske fra tidligere er fjernet, da disse 

områder er gennemgået på GF 2. Se beskrivelsen i PP. 

 Specielt de elever, der kommer i 2.praktik vil være anderledes, 

da de har haft en lang teoretisk skoleperiode, her vil niveau- 

stigningen slå igennem. Hvordan tager man i mod dem? 

 En anden ændring er også, at der kommer talentelever ud. 

 Evaluering efter den 1.praktikperiode – BJ gør opmærksom på, at 

det er vigtigt at få forskellige vejledere med til denne evaluering. 

 Den gode arbejdsplads er rykket frem til starten af skoleperiode 

2 i naturlig forlængelse af, at eleven lige kommer ind ude fra en 

arbejdsplads 

 Tema 3 afsluttes med et simulationsforløb. 

 Tema 4: øget fokus på observationer i forhold til diverse 

sygdomme. Afsluttes med case - forløb. 

 Tema 5 – Mødet med borgeren med psykisk sygdom – er blevet 

optimeret i forhold til indhold og tid – her ønskes gerne input fra 

praksis. 

 Tema 6: afsluttes med standpunktsbedømmelse af de 

uddannelsesspecifikke fag og fageksamen i et af disse fag. Dette 

temaer  er udbygget. 

 Skolens næste møde med eleven er påbygningsugerne. 

 3.skoleperiode: afsluttende prøve. 

 

Præsentation af valgfag  

Se bilag 4b. LH gennemgår ændringer i valgfag. De valgfag der er valgt 

fra er nu indlagt i uddannelsen generelt. 

Kulturmødet i praksis – spørgsmål afgrænses det til etniske minoriteter 

– eller kan det også være andre minoriteter? LH kommenterer, at det er 

en afgrænsning, men at det er en spændende tanke i forhold til mulig 

udvikling af nyt valgfag.  

5. Præsentation af den samlede LUP på trin 2 (SK)  

http://www.sosuranders.dk/media/6869507/1511_lup_sosu_trin_2.pdf 

http://www.sosuranders.dk/media/6869507/1511_lup_sosu_trin_2.pdf
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Hvilke ændringer er der i den nye uddannelse i forhold til trin 2– se PP 

fra SK ( Bilag 5) 

 Påbygning ligger samlet på trin 1 i forbindelse med praktik 2. 

 Farmakologi er et nyt fag – altid eksamen. 

Under dette punkt kommenteres betydningen af dækning af 

hovedgrupper inden for medicin og at dette måske skal nedtones i 

forbindelse med simulationsøvelser.  Desuden gøres opmærksom på, at 

der ikke behov for medicinskab, da medicinen i dag udleveres i 

doseringspakninger. Eleverne skal kunne identificere tabletter, tælle op 

mm. 

 Utilsigtede hændelser / gerne sætte fokus på risikomedicin. 

 Engelsk kan fravælges – men skolen opfordrer til at eleverne 

tager faget bl.a. set i et videreuddannelsesperspektiv. 

 Alle voksenelever (EUV)over 25 år skal afkortes 4 uger jf. 

bekendtgørelsen. 

 Skolen arbejder meget med feed back og feedbackformer. 

 Skolen ønsker at fremme anvendelsen af Lurebogen i forhold til 

trin 2. Selvrefleksion og evaluering. Kunne vi sætte Lurebogen 

med de nye modeller op på et kommende møde? SK og LH kigger 

Lurebogen igennem og retter den til, så den er anvendelig i 

forhold til de nye modeller. 

 Ny fælles læringsmodel for trin 1 og trin 2. 

Gennemgang af de enkelte skoleperioder ud fra bilag 5: 

Der gøres opmærksom på, at der er forskel på længden af 

3.skoleperiode afhængig af om man er EUD – elev eller EUV elev. 

Længden er 7 uger for en EUD elev (under 25 år) og 3 uger for en EUV 

elev (over 25 år). 

Det kommenteres, at eksamensandelen fylder meget i den samlede 

uddannelse, men eksamensandelen er faktisk minimeret idet tidligere 

forberedelsesdage er skåret væk. Det foreslås, at overveje om 

eksaminer kan gøres anderledes på en kommende ny trin 2 uddannelse?  

 

”Merit for dansk – en pragmatisk løsning. 

 



4 
 

På skolen opdagede vi, at elever over 24 år med danskniveau D, SKAL 

have afkortning for de to uger, som danskfaget fylder på trin 2. Da vi 

opdagede dette kort tid, før eleverne skulle starte deres trin 2 

uddannelse og formentlig havde sagt op i deres nuværende job, valgte 

vi at tilbyde eleverne to ugers erhvervsrettet påbygning og forlænge 

deres uddannelsesaftale med de to uger. 

Vi valgte at tilgodese eleverne, så vi ikke utilsigtet kom til at påføre dem 

manglende forsørgelsesgrundlag i de to afkortede uger. 

En sekretær skrev en kort orientende mail ud til kommunerne om dette. 

En sådan løsning skulle under normale omstændigheder behandles i dels 

skolepraktikrådet og på LUU, men grundet den korte tid og ingen 

skolepraktikrådsmøder eller LUU i den mellemliggende periode, valgte vi 

på skolen at udsende en orienterende mail via en sekretær, om den 

pragmatiske løsning. 

Skolepraktikrådet ønskede at en chef havde skrevet en fyldestgørende 

mail ud om dette tiltag.  

Skolepraktikrådet problematiserer at skolen, ved at tilbyde de aktuelle 

elever de to ugers påbygningsfag i de to første uger, kommer til at 

beslutte at elever i de to uger er på en elevløn, frem for at de selv 

kunne vælge den løn, eleven eventuelt havde op til uddannelsens start. 

Det problematiske var endvidere at skolen kom til at disponere over 

”frivilligt indhold” i uddannelsen, som erhvervsrettet påbygning jo er - et 

anliggende og valg, som ligger i samarbejde mellem elev og ansættende 

myndighed. En andet problem kunne være at kommunen havde haft en 

mulighed for at kunne spare to ugers ekstra elevløn.  Skolen tager det 

påtalte til efterretning. 

På næste skolepraktikrådsmøde vil vi drøfte fordele og ulemper ved 

mulige løsninger fremadrette for trin 2 elever, som har afkortning for de 

2 ugers danskundervisning. 

Aktuelt i forhold til marts optaget, vil de kommunale 

uddannelsesansvarlige komme med en tilbagemelding på, hvad 

kommunernes holdning er til løsning, som Bente Juelsgård, tager med til 

LUU den 7. december.” 

 

 

 



5 
 

 

 

 

Status i forhold til prøven i farmakologi  

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skolerne i forhold til 

farmakologiprøven – Underviser Arne Nielsen deltager her fra Randers 

Social- og Sundhedsskole. 

6.Talentspor (HVN)  

Kan man have talentspor på trin 2, hvis man ikke har haft talentspor på 

trin 1?  Overgangsordning for talentsporsmulighed på SOSU trin 2. HVN 

gennemgår mulig overgangsordning for talentsporsmulighed på SOSU 

trin 2 - se bilag 6. Trin 1 og trin 2 skal ses som en samlet uddannelse. 

Overgangsordningen bakkes op af skolepraktikrådet og dette indstilles 

til LUU. 

De elever som ikke vælger talentspor har mulighed for at vælge et eller 

flere fag på ekspertniveau. 

Spotning af talentelever – se beskrivelse på skolens hjemmeside:  

Beskrivelse af talentspor på trin 1    

beskrivelse af talentspor på trin 2 

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe vedr. samarbejde om talentspor – 

skole og praktik. Se bilag 5. Arbejdet er endnu ikke færdiggjort. 

Eks. I forhold til somatik praktik: 

I forbindelse med elevernes projekt på 1. skoleperiode har vi aftalt, at 

de tager på besøg på deres praktiksted og er undersøgende i forhold til 

deres problemformulering. De arbejder som andre elever i 7 dage med 

projektet og får det afsluttet på skolen. Når de kommer i praktik, så skal 

de arbejde videre med at kvalificere deres analyse af problemstillingen 

og i slutningen af praktikperioden, skal de fremlægge deres nye 

konklusion. Perspektivere i forhold til både teori og praksis. 

Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet i forhold til psykiatripraktikken og 

primærpraktikken. 

 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/social-og-sundhedsuddannelsen/trin-1-social-og-sundhedshjaelper/talentspor,-ekspertniveau-og-paabygningsfag-ssh/
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/social-og-sundhedsuddannelsen/trin-2-social-og-sundhedsassistent/talentspor,-ekspertniveau-og-paabygningsfag-ssa/
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7. Orientering om nyt overgangsforløb for GF 2 PAU elever, som ikke er 

kommet ind på hovedforløbet og ønsker et afkortet GF2 SOSU forløb – 

bilag 7. 

En stor del af eleverne på GF 2 PAU får ikke en uddannelsesaftale. Nogle 

er dygtige og målrettede og kunne være potentielle i forhold til 

hovedforløbet på SOSU, skolen foreslår derfor et overgangsforløb – se 

bilag.  

Overgangsforløbet kan fremme rekrutteringsgrundlaget til trin 1 og at 

flere får en uddannelse og vi får et godt rekrutteringsgrundlag til trin 2. 

Skolepraktikrådet bakker op om overgangsforløbet. 

8. Retningslinjer for praktikuddannelsen. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af praktikkontaktperson 

Find Greve, PO, ADL, SP, LH og uddannelsesleder Annemette Lyngby. 

PO indkalder til et 2 timers møde i jan/februar. De gældende 

retningsliner forventes gennemlæst inden. 

9. Hvad har hver enkelt repræsentant af viden fra egen kommune i 

forhold til dimensioneringsaftaler? Hvad er status på optag til trin 1 i 

hver enkelt kommune?  

2016: 

Favrskov:   

Samme antal elever som 2015. 12 – 13 elever på de 4 optag.  5 på 

venteliste. 27 ansøgere til 12 stillinger 

Randers Kommune: 

6 elever færre end 2015, 123 elever fordelt på 4 optag- ca. 30/31 elever 

pr. optag. Ingen venteliste. 68 ansøgere 

Norddjurs Kommune: 

17 ansøgere – forventet antal elever er 14 pr. optag 

Syddjurs: 

Forventer at optage10 trin 1 elever ud af 11. Kan være sammenfald 

med Norddjurs Kommune 
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Orienteringspunkter  

9. Nyt fra praktikken – udskudt til næste møde pga. tidspres 

10. Nyt fra skolen – udskudt til næste møde pga. tidspres. 

11. Nye praktikerklæringer og hjælpeskemaer fra PASS. 

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-

udvalg/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer 

Efter aftale udsendes bilag i form af PP om ændringerne ud sammen 

med referatet. (Bilag 11). 

12. Aftale om punkter og tema til næste møde d. 19.januar 2016 

 Oplæg om pædagogisk model til kompetencevurdering af trin 2 

elever 

 Lurebogen med de nye modeller. 

 Præsentation af modeller i forhold til løsning af merit for dansk 

elever, som kan imødeses af både skole og praksis. 

13. Præsentation af kontaktpersoner til praktikken kl.12.00 – 

funktionsbeskrivelsen vedhæftes som bilag (PO) Bilag 13 a og b. 

Punktet er aflyst pga. sygdom 

14. Eventuelt 

Næste møde er 19.januar 2016 fra kl.8.30 til 12.30 

Venlig hilsen 

Pia Ohnemus 

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-udvalg/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-udvalg/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer

