
 

Referat fra ekstraordinært Skolepraktikrådsmøde fredag d. 

11.marts 2016 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: Helle Vestergaard Nielsen(HVN), Pia Ohnemus(PO), 

Susanne Krogsgaard(SK). 

Afbud: ingen 

1. Velkomst  

2. Godkendelse af dagsorden -  dagsorden godkendes. 

3. Tema:  

Præsentation af pædagogisk model i forhold til vurdering af trin 2 

elevers kompetenceudvikling i somatisk praktik. Modellen er bearbejdet i 

en arbejdsgruppe nedsat under skolepraktikrådet bestående af 1 

regionsrepræsentant, 1 uddannelsesleder og 1repræsentant fra Randers 

Kommune.  

 

Arbejdsgruppen foreslår, at modellen kan anvendes bredt i alle 

praktikker både på trin 1 og trin 2. Det aftales, at den grafiske model 

rettes til således, at modellen synliggør, at cirklen med personlige 

kompetencer bliver lidt større. Arbejdsgruppen har lavet et udspil til 

brugervejledning til kontaktlærere og praktikvejledere (Bilag 3 

vedhæftes referatet). 

Materialet indeholder 2 dele: 

 Statusvurdering 

 Samtaleguide. 

Redskabet skal ses som et supplement til skolevejledning og 

praktikerklæring og bl.a. være med til at fremme forståelsen af f.eks. 

skolevejledningen. Skolevejledningen kan rettes lidt til i forhold til 

sprogbrug, så den passer til den pædagogiske model – men med afsæt i 

lovgrundlaget for en skolevejledning. 

Kommentarer til modellen: 

 I forhold til statusvurdering er der tilføjet et ekstra niveau til den 

meget dygtige elev – 1. 

 Man bør have opmærksomhed på, hvad man vurderer eleven på – 

er det parametrene i samtaledokumentet eller praktikmålene? 

 Arbejdet med faglige mål contra måden man arbejder med. 
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 Vigtigt med læringskompetencer som en forudsætning for at 

arbejde med de faglige mål. 

 Tænke over, hvor mange ting man kan have i spil i forhold til 

vejlederen. 

Den pædagogiske model kan anvendes som en forudsætning for, at der 

er sat en god læreproces i gang for eleven i forhold til arbejdet med 

målene. Desuden kan modellen f.eks. anvendes som redskab i forhold til 

udfyldelse af hjælpeskema(bemærkninger) i forbindelse med udfyldelse 

af praktikerklæring. 

Der var en debat på skolepraktikrådet om, hvad der udleveres til eleven 

og hvad der er vejledningsredskab for kontaktlærer og praktikvejledere 

og det aftales, at eleverne kun præsenteres for forsiden med selve 

modellen. 

 Det aftales, at det er en god ide at præsentere modellen på et 

skolepraktikinformationsmøde for begge niveauer og at der fortsat 

udvikles på materialet, så det er anvendeligt både i skole og praktik. 

4.  

Status på og tilbagemelding fra arbejdsgruppen nedsat under 

skolepraktikrådet vedr. samarbejde om elever på talentspor mellem 

skole og praktik. Arbejdsgruppen har primært haft fokus på somatikken 

i forhold til talentspor, men vil fortsætte arbejdet i forhold til både 

psykiatri og primærområdet. 

 

Hvordan bæres arbejdet med talentsporselever med ud i praktikken? 

 

Arbejdet med talentspor lægges i skoleperioden inden eleverne skal ud i 

praksis. Der foreslås et projektet i løbet af skoleperioden, hvor eleven er 

ude og samle data i 4 timer i praksis. Eleven knyttes på en patient og 

samler data til at kvalificere egen problemformulering til projektet. De 

udvalgte 10 elever i det afprøvede pilotprojekt oplevede at få kvalificeret 

vejleding i forhold til deres problemformulering. Eleverne var ude i 

praksis på projektets 2.dag. Eleverne havde gode data med tilbage at 

arbejde med og var glade for at have været ude i praksis. 

De individuelle projekter har fokus på anvendelse af de 6 temaer i 

LUPPEN.  

Det aftales, at der kan inddrages af elever, der har et fag på 

ekspertniveau. Arbejdsgruppen sørger for, at der laves en beskrivelse af 

projektet. Uddannelsesleder (SK) er tovholder i forhold til kommende 

arbejdsgruppe med deltagere fra de forskellige praktikker. (Bilag 4a og 

4.b vedhæftes referatet). 
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Arbejdet med talentsporselever sættes på til et kommende møde. 

Drøftelsespunkter 

Overgangskrav fra trin 1 til trin 2 og krav til certifikater i forhold til 

brand og førstehjælp.  

Hvordan kan vi sammen arbejde på, at vi får optaget de bedst 

kvalificerede elever på trin 2 og at de gennemfører deres uddannelse. Vi 

har meget erfarne trin 1 medarbejdere som søger på trin 2 og mange 

har taget sin trin 1 uddannelse før 2002 og har derved bl.a. ikke 

naturfag, som vi hører er en udfordring i både skole og praktik. 

Se desuden Pass-info fra 7. januar 2016 (Bilag vedhæftet) 

Hvordan realkompetencevurderes disse medarbejdere ved optagelse på 

trin 2?  Hvordan vil en uddannelsesplan kunne se ud? Supplerende 

undervisning? 

Praksis på skolen p.t. er, at en trin 1 uddannelse er en trin 1 

uddannelse. Hvis eleven mangler naturfag gives der ekstra tilbud i 

naturfag (6-8 lektioner) plus eleven opfordres til at læse bogen til trin 1 

inden optagelse på trin 2. 

Der er forslag om at tilbyde et modul en gang om året i form af en 

suppleringsuddannelse – forløbet kan ikke laves som AMU – kurser. 

Arbejdsgiver gør opmærksom på, at det er problematisk, hvis ikke 

forløbet kan laves som et betalt kursus, mens eleven er ansat. 

Det foreslås, at aftale, at der er et forkursus (forforløb) i forbindelse 

med et bestemt optag. 

Skolen gør opmærksom på, at det normalt vil være VUC, der udbyder 

dette. 

Muligt indhold i forløb: 

 Dansk på D(2 uger/ 4 uger) afhængig af, hvilket niveau eleven 

kommer med. 

 Naturfag på E (2 uger) 

Desuden understreges det, at det ikke kun er manglende 

grundfagsniveauer, som giver eleverne nogle store udfordringer. Det er i 

høj grad også manglende studiekompetencer. Et for- forløb vil kunne 

understøtte eleven i at komme i gang med at læse og få 

studiekompetencer.  
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Det er studiekompetencer, naturfag og skift i profil fra hjælper til 

assistent, som udfordrer, og som der er brug for at blive mere klar på, 

når der tales om social- og sundhedsassistentuddannelse. 

Debat om muligt for-forløb inden start på trin 2 sættes på til næste 

skolepraktikrådsmøde. 

Det igangværende projekt, hvor ledere fra kommunernes ældreområde 

har tilbud om at komme ind på skolen og overvære undervisning, kan 

give et indblik i hvilke kompetencer man skal se efter, når man taler om 

videre uddannelse af medarbejdere. 

Drøftelse om medarbejders mulighed for selv at indhente RKV for 

afklaring af uddannelsesplan inden optagelse trin 2. 

 En elev der ønsker at få lavet en RKV uden at have en uddannelsesaftale 

– kan gå ind på optagelse.dk og søge grundforløb 2 ifølge 

erhvervsskoleloven. 

Drøftelse om arbejdsgivers mulighed for tilkøb af RKV inden indgåelse af 

uddannelsesaftale. 

Der kan også laves en IKV (Individuel kompetencevurdering) via skolens 

kursusafdeling.  

Til det kommende møde vil vi som skole lave et skriv på, hvordan vi kan 

arbejde med individuel kompetencevurdering. 

Hvilke krav skal der stilles til certifikater i brand og førstehjælp? 

Eleven skal have førstehjælp og brandbekæmpelse og disse certifikater 

forældes ikke, som adgangskriterie. Hvis elevens trin 1- bevis er fra 

2008 og derefter, så kan det forventes, at eleven har certifikaterne. 

Certifikater kan tages andre steder end på skolen, men på skolen 

tilbydes de 3 gange om året som indtægtsdækket virksomhed og har en 

varighed på 2½ dag. 

6.  

Ferieafvikling på trin 1 og trin 2. Der har tidl. været en aftale mellem 

skolen og de øvrige kommuner om, at trin 1/trin 2 elever afholder ferie i 

ugerne 28-29-30. Det har fungeret godt. Ønske om at kunne bevare 

denne aftale. 

Skolepraktikrådet fastholder uge 28,29 og 30 for trin 1 som ferieuger. 

7.  
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Status og drøftelse af EUX – forløb fra august 2016 

Skolen har deltaget på seminar om EUX – velfærd – repræsenteret ved 

BJ og HVN. 

HVN gennemgår PP – vedhæftet som bilag til referatet. 

EUX er en erhvervsuddannelse med grundfag på gymnasialt niveau og 

giver eleven en fuld HF og en assistentuddannelse. Grundfag og 

uddannelsesspecifikke fag læses sammen. 

Erhvervsuddannelserne kan læse grundfag til og med C – niveau. De fag 

eleverne skal have på højere niveauer skal læses undervisere, der har 

en rektor som ledelse. 

EUX velfærd skal skabe vej til de mellemlange videregående 

uddannelser og gøre, at man kan søge direkte ind på kvote 1 i forhold til 

videregående uddannelser. 

Muligheden for EUX-velfærd ses som en profilering og markedsføring af 

erhvervsuddannelserne. 

Punktet skal sættes på igen på et kommende skolepraktikrådsmøde. 

Skolepraktikrådet bemærker, at det er godt, at skolen er startet ud 

lokalt i forhold til rekruttering. 

Status p.t.  i Randers (P.t. 16-17 EUX tilmeldte på GF 1) ud af 72 

ansøgere til GF 1 

Fra arbejdsgiverside ses det som en udfordring, at der bliver en 

konkurrence mellem EUX elever og trin 2 elever generelt, hvis ikke 

dimensioneringen udvides på sigt. 

8. 

Drøfte muligt indhold på kommende skolepraktikinformationsmøder i 

2016 april. 

Følgende emner foreslås: 

 Talentspor – skolens tanker 

 Pædagogisk redskab  

 Praktikerklæringer / hjælpeskemaer 

 Hjemmeside – praktikvejleder. 

Det aftales desuden, at skolepraktikinformationsmøderne afsluttes 

kl.15.00. 
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Datoer for efterårets skolepraktikinformationsmøder: 

Torsdag d.10.november kl.13.00 til 15.00  Trin 1 

Onsdag d.23.november kl.13.00 til 15.00   Trin 2 

Datoerne er lagt på skolens hjemmeside. Tilmelding til møder foregår 

fremadrettet også via skolens hjemmeside. 

Orienteringspunkter   

9.  

Regionen: 

AL og skolens praktikkontaktperson på trin 2 (CSF) arbejder videre med 

praktikmålene i forhold til kompetencemål ude i praksis. 

Randers Kommune: 

Kursus på 3 dage i april, hvor vejledere bliver inviteret ud til møde med 

Christina Skriver From og Michelle Gravgaard- skolens 

praktikkontaktpersoner. Der ønskes en kulturændring i forhold til at tale 

teorien ind i praksis. Forløbet er udbudt som kursus – pris 4500 kr.pr. 

dag. 

 Randers Kommune har desuden tilrettet deres vejlederprofil. 

Syddjurs Kommune: 

Der er optaget 11 trin 1 elever til maj. 

Kommunen har et ønske om kompetenceudvikling på vejlederområdet – 

f.eks. i forhold til taxonomi. Her kunne den nye pædagogisk model og 

talentspor tænkes ind. 

Kommunen har startet et nyt før-sosu hold op, hvilket har været godt i 

forhold til rekruttering til maj-optaget. Før-sosuholdet er en stor succes 

– de der vælger før-sosumodellen er stort set gået videre i uddannelse. 

Desuden har kommunen overvejelser om, at få flere trin 2 elever 

uddannet. 

Norddjurs Kommune:  

Der er optaget 5 elever til maj. 
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I forhold til opkvalificeringsforløb for hjælpere har der ikke været 

ufaglærte nok til at få rotationsforløb op at stå. Til gengæld er der 

mange ledige hjælpere. 

Kommunen har været igennem en organisationsændring – der er lagt et 

ekstra ledelseslag ind ude på centrene som afdelingsledere. 

Vejledere i Norddjurs kommune er ”tørstige” i forhold til 

kompetenceudvikling i forhold til de nye uddannelser med tilsvarende 

vinkel som i Randers Kommune.  

Favrskov Kommune: 

Kommunen har haft en god rekrutteringsproces i forhold til GF2 optaget 

til august i samarbejde med jobcenteret. 

Kommunen har desuden opmærksomhed på flygtninge og integration af 

disse. 

Der har været meget arbejde forbundet med febr.16 elever i forhold til 

trin 1 

Maj optaget er et meget lille hold. 

Århus Universitetshospital: 

Der er gang i et samarbejde på tværs af praktikkerne på trin 2.  

Regionshospitalet: 

I øjeblikket er der fokus på, hvordan organisationen bruges optimalt i 

forhold til både trin 2 uddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. 

Studie-units mm. 

Psykiatrien: 

Tangkjærcentret blev kåret som årets praktiksted af eleverne. (FOA).  

Regionen ser positiv på denne kåring og overvejer, hvad er det for 

kriterier, eleven indstiller stedet på? Hvordan kan dette bruges i forhold 

til markedsføring mm. 

10. Nyt fra skolen 

Uddannelseschefen orienterede om, at GF 2 januar fungerer godt – der 

er p.t.3 hold – næsten uden frafald. 

Desuden orienteres om følgende 2 arrangementer: 
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Temadag om ”Kulturmødet” d.28.april – se mere på følgende link: 

http://www.sosuranders.dk/media/1664/160401-kulturmoedet-paa-

arbejdspladsen.pdf 

”Ledelse af transferprocesser – samskabende organisationer” – se mere 

på følgende link: 

http://www.sosuranders.dk/kurser/aktuelle-

kurser/lederudviklingsforloeb 

11. 

Orientering om afslutning på projekt ” Kompetent praksisnærhed” og 

aftaler, der er etableret i forlængelse af projektet. (Bilag 11 vedhæftet) 

12.   

Aftale om punkter og tema til det kommende møde torsdag d.14.april 

2016  

 Rammeaftale(retningsliner) for praktikken. 

 EUX- velfærd. 

 Arbejdsgruppe vedr. talentsporselever i samarbejde mellem skole 

og praktik 

 Fortsat arbejde og debat af pædagogisk model 

 Taxonomi – hvordan arbejder vi med det og i forhold til 

uddannelsen. Der er kommet et ekspertniveau ind, hvordan vi 

håndterer det?    

 Det aftales, at punktet ”Evaluering af proces i forhold til den 

administrative optagelsesproces” skal sættes på dagsordenen til 

et af de kommende skolepraktikrådsmøder afhængig af hvor 

langt man er i processen i skolens administration.  Joan Skov 

Pedersen og Lene Wolff indkaldes til dette møde. 

 Oversigt over diverse RKV – muligheder. Skal vi ændre på 

overgangsordning fra trin 1 til trin 2?  

Forslag til tema til næste møde: 

Hvad er bragt op i arbejdsgruppen for talentsporselever – som afsæt for 

fælles procesplan for udvikling af den resterende del. Talentspor gøres 

til anvendelse. 

Næste møde er torsdag d.14.april 2016 fra kl.8.30 til 12.30  

Venlig hilsen Pia Ohnemus 

http://www.sosuranders.dk/media/1664/160401-kulturmoedet-paa-arbejdspladsen.pdf
http://www.sosuranders.dk/media/1664/160401-kulturmoedet-paa-arbejdspladsen.pdf
http://www.sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/lederudviklingsforloeb
http://www.sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/lederudviklingsforloeb

