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Referat fra ekstraordinært skolepraktikrådsmøde  

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Fredag d.4.november 2016 kl. 8.30 – 10.30  

 

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

Pallesen(SP), Lene Ballegaard (LB), Inger Halgaard (IH). 

 

Fra skolen: Helle Vestergaard Nielsen (HVN), Susanne Krogsgaard (SK), Lene Wolff (LW), Pia Ohnemus(PO). 

 

 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Præsentation af ny repræsentant fra Norddjurs Kommune Plejecenterleder Lene Ballegaard. 

Aftalen om tema på skolepraktikrådsmødet er udeladt på dette ekstraordinære møde.  

Drøftelsespunkter:  

2. Drøftelse af flowplan og skolepraktikplan for ny social- og sundhedsassistentuddannelse, så skolepraktik-
planen er klar til fremlæggelse og godkendelse på LUU mødet d.6. december. (Bilag 2.a, bilag 2.b, bilag 
2.c). HVN 

Punktet indledes med, at HVN orienterer om det arbejde, der har været igangsat i regionen siden april i forhold 
til opbygning og organisering af de nye uddannelser. Det har ikke været muligt, at finde en løsning, der tilgode-
ser alt, da der er mange interesser på spil og meget lovgivning, der får indflydelse på udkastet. 

Det aktuelle flowplanudkast, der er udarbejdet med afsæt i 4 optag, er ikke endeligt vedtaget endnu. 

I det aktuelle udkast er der lagt forslag ind til placering af erhvervsrettet påbygning. Placeringen er valgt med 
afsæt i løsning af udfordringer med overlap af elever i psykiatripraktikken. 

Princip vedr. skolepraktikplan og flow diskuteres i skolepraktikrådet og følgende fokuspunkter blev nævnt: 

 Det er vigtigt, at eleverne bliver så dygtige som muligt, hvilket både skole og praktik kan være enige 
om. 

 Ad hoc gruppen under samarbejdsudvalget i regionen har arbejdet ud fra tanken om harmonisering – 
men er bevidst om, at de lokale LUU har den endelige beslutning. 

 Udfordringen i forhold til overlap bliver svær at finde en fælles løsning på, da situationerne i kommu-
nerne er meget forskellige med hensyn til antal kommunale psykiatripraktikpladser. Det blev proble-

matiseret, at korte psykiatripraktikker ikke er forenelige med split-praktik, som nogle kommuner vil 
være afhængige af. 

 Hvis arbejdsgivere i region og kommune kan blive enige om, at placeringen af erhvervsrettet påbyg-
ning, vil det være et bud på en løsning – men vilkårene for de enkelte arbejdsgivere er forskellige. 

Skolepraktikrådet er enige om, at de 2 første hold (februar optaget og maj-merit-optaget) kører efter det aktu-
elle udkast, men placering af erhvervsrettet påbygning slettes på oversigten. Erhvervsrettet påbygning placeres 
efterfølgende, når skolepraktikrådet har fået lidt mere info og det vurderes hensigtsmæssigt. 

Uddannelsesaftalerne udfærdiges i december måned og der gøres opmærksom på, at der er mulighed for at 
afkrydse et antal ugers erhvervsrettet påbygning. 

Skolepraktikrådet indstiller dette til endelig beslutning i LUU. Den endelige beslutning træffes i LUU. 

 
Vedr. bilag 2.c. 

Praktikoversigt version 9. 

HVN præsenterer skolepraktikoversigten, hvor af det fremgår, at eleverne i modsætning til tidligere får forskel-
lig uddannelsesstart – men dette vil primært berøre skoledelen. Dog vil det for arbejdsgiverne have betydning i 
forhold til den endelige uddannelsesaftale, da eleven får forskelligt starttidspunkt afhængig af, hvor meget de 
skal meritteres. 
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Punktet omfattede også en debat om placering af 6 ugers afkortning i praktik for elever med erhvervserfaring/ 
tidligere uddannelse ud over den ”generelle” merit på 5 ugers teori og 5 måneders praksis. Det understreges, 
at eleven har krav på denne afkortning. 

Skolen foreslår, at placere afkortningen i første del af praktikken, hvilket kan give et ”hul” i uddannelsen for 
eleven. 

I forbindelse med denne almindelige afkortning vil der være behov for, at der laves en delt uddannelsesaftale, 
hvor af det fremgår, at der vil blive et ophold på 6 uger. Dette er ny viden og problematiseres af nogle arbejds-
givere. 

Punktet tages op igen på skolepraktikrådsmødet d.28.november 2016. 

 

Bilag 3c: Forslag til fordeling af dimensionerede pladser. 

Følgende punkter blev berørt under debatten: 

 Den aktuelle fordelingsnøgle i kommunerne i forhold til fordeling af regionspladser. 
 Problematikken vedr. antal elevpladser på assistentuddannelsen i forhold til at oprette hold i Grenå – 

Norddjurs og Syddjurs kommune må vende dette i baglandet. 
 
 

     Meritelever: Punktet sættes på igen til det ordinære møde d.28.november 2016 

 
3. Er der behov for at oprette et dansk, naturfag og certifikathold til kommende social- og sundhedsassi-

stentelever og i fald hvornår og for hvor mange? (HVN) 
 

Kan skolen oprette et hold? Skolen sender forespørgsel til FOA og de kommunale ledere i forhold til at få 

overblik over antal meritelever. HVN tager sig af henvendelsen. Punktet sættes på igen til skolepraktik-
rådsmødet d.28.november. 
Følgende foreslås: Kunne man lægge forløbet i forbindelse med maj holdet, således at det indgår i en ud-
dannelsesaftale under forudsætning af, at de består fagene? 
Der gøres opmærksom på, at det er vigtigt, at dette også fremgår tydeligt af skolens hjemmeside. 
 

SOSU – hjælper uddannelsen: Punktet er udskudt til mødet d.28.november 2016. 
 

4. Orientering om skolepraktikplanen på social- og sundhedshjælperuddannelsen (SK)(10.00-10.15) 
 

5. Afklarende spørgsmål til Lokale undervisningsplaner på social- og sundhedshjælperuddannelsen og GF 2 
SOSU (Bilag 8.a, bilag 8.b). Punktet tages op igen på mødet d.28.november 2016. 

 
Evt. kommentarer vedr. undervisningsplanerne sendes skriftligt til HVN. 

 
6. Forslag til punkter på næste møde: 

 

 Drøftelse af placering af 6 ugers afkortning i praktik for elever med erhvervserfaring/ tidligere uddan-
nelse ud over den ”generelle” merit på 5 ugers teori og 5 måneders praksis. 
 

  Hvilket elevantal pr kommune vil være hensigtsmæssigt pr. optag på social- og sundhedsassistent 
uddannelsen?  
 

 Er der behov for at oprette et dansk, naturfag og certifikathold til kommende social- og sundhedsassi-
stentelever og i fald hvornår og for hvor mange? 
 
 

 Skolepraktikplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen 
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 Fordeling af målene i forhold til de enkelte praktikker og sammenhæng i forhold til psykiatri og pri-
mær. Punktet kan bearbejdes med afsæt i et udspil fra PASS. Skolepraksis sammenhæng i forhold må-
lene. 

 

Næste møde er 28.november fra.8.30-12.30. 

Venlig hilsen 

Skolekoordinator Pia Ohnemus 


