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Referat fra skolepraktikrådsmøde  

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Fredag den 17.juni 2016 kl. 8.30 – 12.30 

 

Deltagere: Bente Juulsgaard(BJ), Irene Winther(IW), Ruth Skriver(RS), Anette Dippel Larsen(ADL), 

Susanne Pallesen(SP), Line Kristensen(LK), Inger Halgaard(IH). 

 

Fra skolen: Helle Vestergaard Nielsen (HVN), Lotte Herskind (LH), Joan Skov Pedersen (JSP), Lene 

Wolff(LW), Pia Ohnemus(PO). 

 

Afbud: Susanne Krogsgaard(SK), Inger Halgaard(IH) 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2. Tema: Ny uddannelse 

 
 Hvad ved vi om de 2 nye social- og sundhedsuddannelser på nuværende tids-

punkt. 
 

Kort orientering om de 2 nye sosu –uddannelser: social- og sundhedshjælper og social- og sund-
hedsassistent, hvor hver uddannelse har tilknyttet sit specielle GF 2. Der er lavet 2 forskellige GF 2 
forløb, da man ønsker at skabe en faglig identitet fra starten af uddannelsesforløbet. 

Bekendtgørelserne for de nye uddannelser er i høring og skolen afventer de endelige bekendtgørel-
ser. I forbindelse med høringssvar er der blandt andet fra skolernes side sat fokus på tydeliggø-
relse i forhold til uddannelsens start afhængig af definitionen af, om man er EUD eller EUV elev. 

Hvis en uddannet social- og sundhedshjælperelev ønsker at blive social- og sundhedsassistent , vil 
der være en afkortning af uddannelsen med 5 måneders praktik og 5 ugers teori. 

SK har siddet i arbejdsgruppe vedr. uddannelsesordningen for den nye social- og sundhedsassi-

stentuddannelse. 

I region midt ønsker skoler/kommuner at lave ens skolepraktikplaner, hvis dette vil kunne accepte-
res i de lokale uddannelsesudvalg. 

Der er en forventning om at se udkastet til uddannelsesordningen før sommerferien. 

En anden faktor er dimensioneringen, der kan få betydning for optag, uddannelsesordning mm. Får 
vi en dimensionering, så vi kan lave 4 optag? 

 Hvad betyder den nye uddannelse for optaget på trin 1 november 2016? 

Ansøgningsfrist 15.8 til november optaget til trin 1. 

I forbindelse med annoncering af optag til november på Djursland skal det understreges, at skole-
gangen formentlig bliver i Randers, da der nok ikke vil være elever nok til hold begge steder. 

 Drøftelse af GF2 (social- og sundhedsassistent) og GF 2 (social- og sundhedshjæl-
per) skal samlæses eller hver for sig. 

Da det er de samme kompetencemål for de 2 GF 2 forløb, blev muligheden for samlæsning drøftet. 

Der er enkelte videns- og færdighedsmål på de 2 forløb, der er forskellige og derfor skal arbejdes 

med særskilt. 

Det aftales at skolen laver en oversigt over, hvilke kommuner de kommende EUX – elever kommer 
fra til skolepraktikrådsmødet 15.september. 

De elever, der optages som EUX-elever i august 2016 kommer ud i hovedforløbene i 2017. 
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Det understreges, at som udgangspunkt er EUX en erhvervsuddannelse under erhvervsuddannel-
seslovgivningen med karakterkrav på 02. 

Det konkluderes, at begge typer GF 2 udbydes, men eleverne vil komme i samme klasse og for-
ventes at blive samlæst. Begge GF 2 forløb giver adgang til både social- og sundhedshjælperud-

dannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

 Drøftelse af overgangsordning fra gammel trin 1 uddannelse til ny trin 2 uddan-
nelse og hvornår er det muligt at afholde disse for at kunne afvikle praktikken i 
somatikken? 

Skolepraktikrådet har drøftet, hvad vi ved p.t. vedr. overgangsordningen og udbudssteder. 

 Præsentation af procesplan for ny uddannelse- social-og sundhedsassistent 

HVN gennemgår tids- og procesplanen for arbejdet med den nye social- og sundhedsassistentud-

dannelse. 

 Skolen ønsker repræsentanter fra LUU/skolepraktikråd til at deltage i kvalificerin-
gen af LUP for de nye uddannelser. For Assistentuddannelsen foregår det i uge 
32. Fra kl. 12-16 mandag. 8.30-16.00 tirsdag og onsdag. 

Susanne Pallesen (onsdag 8-10). Anette Dippel (alle 3 dage), Ruth Skriver (mandag 12-16 i uge 32 
– men gerne når det er relevant) Bente J – onsdag d.10.8.  

For social- og sundhedshjælperuddannelsen er det allerede aftalt hvem og hvornår. 

3. Godkendelse af det medsendte materiale vedr. ”Praktikuddannelsen”  

Der sættes fokus på udfordringen i forhold til, at der findes flere dokumenter i f.eks. region og 
kommune. Men den nedsatte arbejdsgruppe har været med til at kvalificere dokumentet. Skole-
praktikrådet byder ind med rettelser og kommentarer til dokumentet og PO sender den reviderede 
udgave ud til skolepraktikrådet sammen med referatet. 

 

4. Evaluering af proces i forhold til den administrative optagelsesproces.  

Region Midt oplever, at opgaven er faldet nemt. Arbejdsgiveren er blevet mere synlig efter optagel-

sesprocessen er flyttet ud til regionen og det har styrket samarbejdet i regionen. Sundhedskontoret 
er tilpas med opgaven. 

Favrskov Kommune: Optagelsesprocessen fungerer godt. Kommunen er optaget af, om de rammer 
de elever på GF 2, som skolens også peger på og dette bekræfter skolen. 

Randers Kommune: Processen er god for arbejdsgiver i forhold til at følge eleven tættere. Men an-

sættelsesprocessen er en stor arbejdsopgave. 

Norddjurs Kommune: Ansættelsesprocessen er en meget stor opgave. Kommunen oplever et fint 
samarbejde med skolen i forhold til uddannelsesplaner. 

Syddjurs Kommune: En tilsvarende oplevelse som i Norddjurs Kommune. Desuden opleves bedre 
ansøgninger fra eleverne, det kan mærkes, at der arbejdes med skrivning af ansøgninger på sko-
len. 

I forhold til at sende bilag til skolen er det for nogle af kommunerne en udfordring at sende tunge 
bilag til Randers Hovedpostkasse, da de bliver afvist – supportcentret undersøger på dette i forhold 
til at skabe en bedre løsning. 

Generelt opleves det, at processen er forløbet godt, selv om det har været en stor opgave første 
gang. 

Det vil betyde meget, hvis kommunerne og regionen koordinerer deres ansøgningsfrister. Desuden 
vil det betyde meget, hvis skole og arbejdsgiver koordinerer deres samarbejde i forhold til datoer 

for samtaler, så man undgår kollision med f.eks. prøver på skolen.  
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Skolen vil også gerne hurtigst mulig have tilsendt liste med de elever, der er ansat. 

Der er også et behov for, at skolen får tilsendt diverse bilag til ansøgningen. 

I forhold til uddannelsesaftalen er det vigtigt med større opmærksomhed på, at talentspor og ek-
spertniveau er afklaret. Talentspor skal være afklaret fra starten på uddannelsesaftalen.  

Skolen har desuden behov for statistik på, hvor mange elever, der søger og hvor mange der kom-
mer ind i forhold til indberetning. Det vil være vigtigt, at kommunerne indberetter disse tal til sko-
len efter endt optag. 

I forhold til regionens hjemmeside er der et behov for tydeliggørelse af kommende ansøgningsfri-
ster.  Birthe Mikkelsen fra regionen arbejder på dette. Det er svært for eleverne at finde ind til an-
søgningsfristerne på hjemmesiden og der er behov for, at skolen kan vejlede eleverne i forhold til 
dette. 

Dokumentation for Førstehjælp og brand – hvem har ansvaret for dette? 

Hvis ikke eleverne selv tager ansvaret for at dokumentationen er i orden – kan de ikke starte på 
uddannelsen, hvilket bakkes op af arbejdsgiver. 

 
 Kan vi inspireres af PAU – uddannelsens arbejdspapir?  

Skolepraktikrådet udtrykker, at det vil give god mening i forhold til start af den nye uddannelse i 

2017. Nogle af fokusområderne kunne være: beskrivelse af snitflader, hvilke dokumenter skal vi 
sende med, en tjekliste? 
Skolepraktikrådet aftaler, at lave et udkast til et fælles samarbejdspapir i en arbejdsgruppe.  
PO indkalder BJ, IW, PO, JSP, LW og der laves et udkast inden næste skolepraktikrådsmøde.  
 

5. Status på diverse RKV – muligheder  

LW fremhæver, at pr. 1.7 skal ansøger søge faget ”Kompetencevurdering” under AMU. Når man 

skal kompetencevurderes, skal man som ansøger være tilmeldt det aktuelle fag, som udbydes af 
skolen med jævne mellemrum. Ansøger kompetencevurderes selvfølgelig op mod den uddannelse, 
man er ansøger til. 

Ud fra bekendtgørelsen skal skolen meritvurdere hele uddannelsen, men i forhold til praktikdelen 
skal kommunen involveres. Kommunen har kompetencen i forhold til at godskrive i praktikken. 

LW understreger, at en hjælperuddannelse er en hjælperuddannelse lige meget hvor gammel den 
er, hvilket implicit betyder, at man har niveauerne i dansk og naturfag –dette er gældende for assi-

stentoptag i august og i november 2016. 

 
6. Drøftelse af uddannelsesplads for elever under 18 år.  

Det understreges, at alder ikke er et kriterium i forhold til afslag på ansøgning. Skolen vender til-
bage med konkret eksempler til den enkelte uddannelsesansvarlige i kommunerne, hvis dette ople-
ves anvendt som kriterium. Generelt bliver der flere unge blandt ansøgerne. 

 
7. Præsentation af ny udgave af Lureborgmateriale nr.7. 

AL præsenterer en ny udgave af Lureborgsmaterialet i forhold til praktikken. Et supplement til det 
eksisterende LURE materiale på skolens hjemmeside. Et bud på et proaktivt Luredokument. 

 
8. Nyt fra praktikken. 

Regionen orienterer om ny sygehusdirektør pr. 1.august 2016 Jonas Dahl. 

Desuden orienterer regionen om 8 nye sundhedsfaglige mål, som kan bruges som inspiration til 
kommende LUP arbejdet. AL sender link til målene til PO og dette sendes ud med referatet. 
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Randers Kommune: Der er ansat en ny uddannelseskoordinator Susanne Bøggild Rasmussen pr. 
1.august 2016. 

Kommunen er i gang med en proces i forhold til kvalitetssikring af bl.a. vejlederkorpset. 

Processen vil bl.a. omfatte præcisering af krav og kompetencer hos vejlederne. 

2 af uddannelseskoordinatorer skal på efteruddannelse i efteråret. 

Syddjurs Kommune: Kommunen er i gang med et projekt i forhold til Supervejledere. 2 vejledere 
(1 trin1 og 1 trin 2) skal tage sig af alle elever i Søhusparken som fuldtidsvejledere. 

Desuden er kommunen i gang med et integrationsforløb for flygtninge i plejeboligerne i forhold til 
sprog. Og desuden er der fortsat gang i før-sosu forløb. 

Norddjurs Kommune: Kommunen er i gang med en omorganisering af vejledningen. De nye vejle-
dere skal ind og have den nye vejlederuddannelse. 

Desuden er der gang i en proces i gang i forhold til implementering af strategi generelt over 3 årig 
periode. 

Favrskov Kommune: ikke noget aktuelt nyt. 

 
9. Nyt fra skolen.  

Der er ansat ny direktør på skolen – Maria Dyrby Rasmussen. 

 
 Status på EUX- velfærd.  

Vores EUX- koordinator Rie Halling Steen er i gang med at udvikle LUP i forhold til EUX-forløbet. 
Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe i regionen i forhold til udvikling af EUX-forløbet – region 
Midt, SOSU Nord, SOSU Horsens.  

 For-forløb for Sosu-hjælpere med uddannelse før 2008  
Skolepraktikrådet var enige om ikke at se mere på dette, da det ikke er aktuelt mere pr. 1.januar 

2017 
 Revideret organisering og planlægning af skolepraktikinformationsmøder på 

social- og sundhedsuddannelsen.  

PO præsenterer bilaget og det rettes til med enkelte kommentarer og sendes ud med referatet. 
Forslag til indhold på skolepraktikinformationsmøder: 
Tema om talentelever – gerne med pædagogisk input udefra. Oplæg om talent eller hvordan gør vi 
eleverne så dygtige som muligt? Hvordan arbejder vi i den nye uddannelse? 

Hvordan tilgår man at arbejde med talent? 
Hvordan bruger jeg mig selv i forhold til at understøtte talent? 
Individuelle forløb 

 
10. Aftale om punkter og tema til kommende møde: 

Forslag: Hvordan sikrer vi patientsikkerheden i forbindelse med f.eks. cases, som elever tager med 

tilbage på skolen og arbejder videre med? 

 
11. Eventuelt. 

 

Næste møde er torsdag d.15.september fra kl.8.30 til 12.30 

Venlig hilsen 

Skolekoordinator 

Pia Ohnemus 

 


