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1 P-gruppe møder 

1 evalueringsdialog 

Din personlige uddannelsesplan  
  

Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb.  

Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din 
praktikvejleder og udarbejdes i forbindelse med kontaktlærersamtaler, P-
gruppemøder og evalueringsdialoger. 

 Uddannelsesplanen er et redskab til - i et fagligt fællesskab:  

• At styrke overgangen mellem skoledel og praktikdel  
• At evaluere din faglige og personlige udvikling  
• At støtte dig i at reflektere og dokumentere din læring gennem uddannelsen 

  
Oversigt over samtaler, P-gruppemøder og evalueringsdialoger i 
skoleperioderne:  

 

 

Præcisering 

1a skoleperiode: 1 kontaktlærersamtale ca. efter 2 uger samt 1 evalueringsdialog med 
skolevejledning 

1b skoleperiode: 1 p-gruppemøde og 1 evalueringsdialog med skolevejledning 

2 skoleperiode: 1 evalueringsdialog efter ca. 2 uger, 2 p-gruppemøder og 1 
evalueringsdialog med skolevejledning 
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3. skoleperiode: 1 evalueringsdialog efter ca. 2 uger, 2 p-gruppemøder og 1 
evalueringsdialog med skolevejledning 

Ved overgang fra skole til praktik har du lektioner med ”ud i praktik” og ved overgang 
fra praktik til skole har du lektioner med ”ind fra praktik” 

Kontaktlærersamtale 

Formålet med samtalen er: 

• At afklare, hvilke mål du har med uddannelsen 
• At tale om hvordan du er kommet i gang med uddannelsen 
• At tale om hvordan du lærer bedst og hvilke strategier du anvender 
• At tale om dit engagement og trivsel  

 

 Din kontaktlærer skal på baggrund af første samtale godkende dine mål for 
uddannelsen i elevplan. 

Din kontaktlærer skal på baggrund af det første samtale, udfylde individuelle 
kompetencevurderinger i elevplan.  

 
P-gruppe møder 
  

Formålet med P-gruppemøderne er:  

• At styrke dine kompetencer til at indgå i faglige fælleskaber 
• At styrke din evne til reflektere over faglige emner og egen læring 
• At styrke trivslen og samarbejdet i klassen 

 
Til P-gruppemøderne anvendes LURE-bogen som en gennemgående metode. 
Din personlige uddannelsesmappe i one-note anvendes til at fastholde refleksioner 
og notere individuelle læringsmål. 
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Evalueringsdialoger 
 

Formålet med evalueringsdialogerne er:  

• At evaluere din læringsproces  
• At evaluere udviklingen af de personlige kompetencer der har betydning for 

din uddannelse og træffe aftaler om, hvordan vi bedst kan støtte dig i din 
faglige og personlige udvikling 

• At udarbejde en skolevejledning  
 

Til evalueringsdialogerne anvendes en spørgeguide og skolevejledningen som et 
værktøj til dialog. 
Din kontaktlærer vil i forbindelse med skolevejledningen evaluere dine 
kompetencer. Hvis din kontaktlærer er bekymret for om du kan gennemføre din 
uddannelse, aftaler I sammen hvilken støtte du har brug for. 
 
Skolevejledningen skal indeholde dine faglige standpunkter og andre oplysninger der 
kan være relevante at kende for din praktikvejleder. Din kontaktlærer skal oploade 
skolevejledningen til elevplan, under aftaler. OG den skal lægges i din personlige 
uddannelsesmappe i One-note. 

 
Ind og ud fra praktik 
 

Formålet med timerne er at: 

• Styrke din læringsmæssige sammenhæng mellem skole og praktik 
• Synliggøre et sammenhængende uddannelsesforløb 
• Forberede den kommende læringsperiode ved at koble praktikmålene med 

din fagteoretiske viden. 
•  

Din personlige uddannelsesmappe i one-note anvendes til at fastholde refleksioner 
og notere individuelle læringsmål for praktik og skoleperioder. 
 
Kontaktlærerens opgave, når eleven kommer ind fra praktik 
Formål er at styrke sammenhængen mellem praktik og skole 

• Kontaktlærer orientere sig i elevens hjælpeskema fra praktikperioden. Eleven 
har lagt det i den personlige uddannelsesmappe. 
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