
Skolepraktikrådet 

Randers Social- og Sundhedsskole 

04.04.2017 

Referat 

 

Referat fra skolepraktikrådsmøde  

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Tirsdag d.4.april 2017 kl. 8.30 – 12.30 

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

Larsen(ADL), Susanne Pallesen(SP), Lotte Bressum(LB), Inger Halgaard (IH). 

 

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

 

Skolen er vært med kaffe, te og brød og en sandwich i forbindelse med mødets afslut-

ning. 

 

Afbud: Susanne Pallesen, Inger Halgaard, Ruth Skriver, Irene Winther, Anette Dippel 

 

 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

  2. Tema:  Administrativt samarbejde i forbindelse med elevoptag. (HVN, LW) 

 Antal dimensionerede elever og restpladser (Bilag) 

 Arbejdsgiverdokumentation (bilag) 

 Statiske oplysninger (bilag)  

 Er der registrering eller kan vi lave det på, hvad der bliver af GF2-elever, 

når de slutter deres forløb? Hvor mange får ansættelse? Er der nogle vi mi-

ster? (IW) 

 

Hvordan håndterer vi vores administrative samarbejde i forbindelse med elevoptag? 

Antal dimensionerede elever og restpladser 

LW præsenterer regneark til anvendelse for at skabe overblik over dimensionerede elever 

og restpladser. Regne arket er et fælles ark, som alle har adgang til, men der er kun 1 

person der kan rette i tallene. Det aftales, at der kan ansættes elever på restpladser 

frem til starten af skoleperiode 2 på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Arbejdsgiverne får adgang til fællesarket via en mail skolen sender ud med et link til do-

kumentet. Dette link har Lene Wolff sendt ud før påske. 

I forhold til elevantal kan man arbejde med en ramme på op til 40 elever og stadigvæk 

være dækket ind i forhold til antal somatik praktikpladser og antal psykiatripraktikplad-

ser. 

Det aftales, at fællesarket prøves af og at det bliver administrativ medarbejder Merethe 

Grove, der har retten til at rette i arket. 

Tilrettet bilag vedlagt referatet. 

Det debatteres, at det er en udfordring at GF 2 eleverne primært søger assistentuddan-

nelsen. Nogle ansøgere indkaldes til samtale med henblik på at anbefale ansøger at tage 

en hjælperuddannelse. 
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Arbejdsgiverdokumentation: 

Med enkelte rettelser blev det vedtaget at anvende dokumentet foreløbig. (Tilrettet bilag 

vedhæftet) 

Fokuspunkter, som blev debatteret i forbindelse med dokumentet: 

 Debat af erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt. 

 Mest dagvagt igennem de sidste 4 år. Definition af hvad primært dagvagt er. 

 Hvor meget merit kan ansøgeren få contra hvordan får jeg den bedste uddan-

nelse? 

Arbejdsgiversiden spørger ind til muligheden for, at ansøger kan få lavet en RKV før man 

søger? 

Kan vi lave et kursus, således at ansøgeren har fået lavet en RKV inden ansøgningsstart? 

Alle GF 2 ansøgere har en RKV.  

For ansøgere der kommer udefra, kunne det være en fordel for arbejdsgiver at kunne til-

melde dem et kursus, hvor de får afklaret deres RKV inden ansøgning. 

Det aftales, at skolen arbejder hen imod at kunne lave RKV forløb inden ansøgningen ef-

ter ønske fra arbejdsgiver 

Forud for en RKV har skolen brug for en udfyldt arbejdsgivererklæring. 

Statiske oplysninger(HVN): 

HVN gennemgår forslag til arbejdet med statiske oplysninger. Det anvendte PP rettes til 

således, at det også omfatter GF 2 eleverne. 

Det aftales at lave et fælles dokument, så vi har et overblik over oplysningerne. 

Skolen laver et forslag til et fælles dokument. Arbejdsgiverne lægger oplysninger ind i 

fælles dokument ved hold start – både på social- og sundhedshjælperuddannelsen og på 

social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Kommunerne skal have redigeringsadgang. Der sendes link ud, der giver adgang til do-

kumentet. 

 

Drøftelsespunkter: 

     3.  Pilotprojekt om virksomhedsforlagt undervisning på GF 2 (aprilholdet)  

 Er der interesse for at afprøve et pilotprojekt og på den måde indhøste er-

faringer med henblik på senere implementering på alle hold. (HVN) 

Lotte Herskind gennemgår vedlagte PP om virksomhedsforlagt undervisning på GF 2.       

(Bilag vedhæftet) 

Skolen har et ønske om, at eleven gennem den virksomhedsforlagte får en positiv til-

knytning til faget og at det giver mulighed for at arbejde mere praksisnært under resten 

af teoriforløbet. 
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Den virksomhedsforlagt undervisningen giver også arbejdsgiversiden mulighed for at 

sende en lille udtalelse med eleven tilbage efter forløbet. 

Det foreslås, at placeringen af forløbet ligger ca. halvvejs i uddannelsesforløbet og ligger 

i temaet: Mødet med borgere med kredsløbs og åndedrætslidelser. 

Vigtigt at være opmærksom på placering af forløbet i forhold til ansøgningsfristen til so-

cial- og sundhedsuddannelserne. 

Det foreslås, at placeringen bliver i uge 24 eller uge 25 (ca. 2 hold 50-55 elever) 

Ideen er god – udfordringen er antallet.  

Skolepraktikrådet bliver enige om, at afprøve forløbet på aprilholdet. 

Forslag til fordeling mellem kommunerne: 

Randers Kommune 30 elever, ca. 10 elever i hvert af de 3 områder. 

Favrskov Kommune ca. 6-8 elever 

Norddjurs Kommune: ca. 6-8 elever 

Syddjurs Kommune:?? 

 

     4.  Præsentation af sygefraværsprojektet med Randers Kommune og elever (BJ)  

           

Randers Kommune startede i 2015 med en indsats i forhold til sygefravær – inspireret af 

Esbjerg Kommune. I foråret 2016 sættes samme indsats i gang i forhold til eleverne. 

Eleverne blev opdelt i grupper og der blev sat fokus på, hvad der spiller ind i forhold til 

fravær. 3 elevrepræsentanter fra hhv. hjælper uddannelsen og assistentuddannelsen har 

deltaget i arbejdsgruppen. Elevernes bud har gjort alle klogere, de har oplevet sig set, 

hørt og som fuldgyldige medlemmer af arbejdsgruppen. 

Skolen har strammet op på kontaktlærersamtalen –der spørges ind til f.eks. fritidsjob, 

ulovligt fravær betyder man trækkes i løn, trivsel, hvornår er man syg, hvornår er det 

andet fravær. 

Der sidder en repræsentant fra Randers Kommune på skolen hver tirsdag – eleverne har 

mulighed for at gå hen og tale med denne i forhold til indsatsen. 

Der afholdes konference i Randers Kommune som afrunding af indsatsen. SK og LW 

kunne tænke sig at deltage i konferencen. 

Punktet sættes på dagsordenen igen på skolepraktikrådsmødet i august/september, når 

alle er tilstede og der sættes fokus på, hvad aftalerne er kommunerne imellem i forhold 

til hinandens elever. 

Randers Kommune holder prøvetidssamtaler inden 12 uger både på hjælper/ assistent. 

Straffeattester. 

Randers Kommune ansætter ingen, uden man har indhentet en straffeattest (aftalt med 

kommunens jurister). 

Gør vi dette i ens i kommunerne og i regionen? 

Arbejdsgiver skal jævnlig følge op på: 

 at eleven har kørekort. 

 Prøvetidssamtaler 

 Straffeattester 
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5. Drøftelse af hvorledes vi vejleder social- og sundhedshjælpere, som ønsker at gå 

videre til social- og sundhedsassistent ift. Talentspor (IW)  

 

De 2 uddannelser er nu adskilte, så det er ikke aktuelt at have fokus på talentspor på 

denne måde. Fremadrettet er der ikke behov for en overgangsordning i forhold til dette.  

 

6. Status på arbejdet med One-Note projektet, herunder nedsættelse af arbejds-

gruppe med fokus på fortsat kvalificering af uddannelsesmappen(SK) 

Forslag om arbejdsgruppe med 1 skolerepræsentant og 1 repræsentant fra hver 

af de 3 praksisområder (SK)  

One-Note projektet er afsluttet. 

Opmærksomhedspunkter: 

 Fokus på, hvordan uddannelsesmappen anvendes i skoleperioderne. 

 Plan for hvordan vi orienterer alle vejledere på alle niveauer: 

 Praktikvejlederkurser 

 Skolepraktikinformationsmøderne. 

 Lokal vejledning på praktikstederne.  

 Fokus på fortsat udvikling af uddannelsesmappen 

 Tekniske forbedringer 

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 1 uddannelseskoordinator fra Randers 

Kommune, Anette Dippel Larsen(Somatikken) og Ruth Skriver(Psykiatrien) 

Arbejdsgruppen skal forholde sig til følgende: 

 at kvalificere arbejdet med den enkelte praktik og det indhold, der skal ligge i ud-

dannelsesmappen.  

 Hvordan bindes hele forløbet sammen både i forhold til skole og praktik. 

 Hvordan kan praktikvejlederen følge elevens læring? 

Bilag fra afrapportering af projektet sendes med ud med referatet. 

 

7. Hvordan organiserer vi skolepraktikinformationsmøderne på hhv. social- og sund-

hedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen fremadret-

tet efter de nye organiseringer af vejledergrupperne i kommunerne (PO). 

 

Fremadrettet vil vi organisere skolepraktikinformationsmøderne anderledes, således at 

det er et samlet møde for begge uddannelser med perspektiver på begge uddannelser. 

Mødet på hjælperuddannelsen d.3.maj fastholdes med følgende punkter: 

 Hjælperuddannelsen fremadrettet med oplæg fra FOA og fra en hjælperprofil. 

 Elevfortællinger fra praktik i udlandet 

 Ny organisering af møderne. 

 

 

Orienteringspunkter  

 

8. Nyt fra praktikken.  

 
 Hvordan sikrer vi patientsikkerheden i forbindelse med f.eks. cases, som 

           elever tager med tilbage på skolen og arbejder videre med? 
Regionshospitalet har udarbejdet retningslinjer i forhold til dette. AL orienterer. 
Pga. sygdom udskydes punktet til næste møde. 
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8. Nyt fra skolen. 

 

Tilbagemelding fra igangværende arbejdsgrupper: 

 

 Oplæg fra arbejdsgruppen om bedømmelse i praktikken herunder præstati-

onsstandarder.  

 

SK orienterer om arbejdet og det arbejdspapir, der er under udvikling.  

Gruppens arbejde omfatter bl.a. 

Hvordan skal eleverne bedømmes i praktikken? 

Hvordan sikrer vi overgange mellem skole og praktik og mellem praktikperioderne 

Hvilke mål, skal der arbejdes med i hvilke praktikperioder 

Hvilke niveauer skal opnås i hvilke praktikker. 

 

Gruppen arbejder fortsat. 

 

 Arbejdsgruppen vedr. mulighed for reference fra kontaktlærer 

Det er aftalt i gruppen, at der arbejdes som hidtil ind til efteråret – herefter tages punk-

tet op igen. 

 

 Medarbejder mobilitet for skole og praksis på assistentuddannelsen. (PO) 

PO orienterer og materialet sendes ud til alle kommuner. 

 

 Orientering om LUU`s beslutning om skolepraktikplaner med angivelse af 

ferie. 

  

Det er besluttet i LUU SOSU, at uge 42 fastholdes som ferieuge, så planerne er ensartede 

i regionen. 

Skolen gennemlæser skolepraktikplanerne igen i forhold til formuleringen vedr. ferie/ 

6.ferieuge. 

 

9. Aftale om punkter og tema til kommende møde 

 

 Patientsikkerhed. 

 Forretningsorden til LUU – repræsentation af alle kommuner? 

 Sygefraværsindsatsen – hvordan forholder vi os til hinandens elever. 

 Prøvetidssamtaler, straffeattester 

 Placering af optag på assistentuddannelsen i Grenå 

 

10. Eventuelt.  

 

Næste møde er tirsdag d.12.september 2017 fra 8.30-12.30.  

 

Venlig hilsen 

Skolekoordinator 

Pia Ohnemus 


