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Formålet med uddannelsesmappen

Elev

PraktikSkole

Uddannelses
-mappe

Et digitalt værktøj, der skaber en rød tråd gennem hele elevens uddannelse, 
og giver kontaktlærere og praktikvejledere mulighed for at spotte et særligt 
læringsbehov, og give individuel støtte. 



OneNote som uddannelsesmappe

• Eleven opretter sin egen uddannelsesmappe i 
OneNote.

• Uddannelsesmappen ligger på elevens OneDrive.

• Eleven deler sin uddannelsesmappe med sin 
kontaktlærer, og de praktikvejledere hun har 
gennem uddannelsen.

• Eleven er således bærer af mappen.

• Vi har lavet en skabelon som eleven kopierer over 
i sin egen mappe.



Uddannelsesmappens indhold:

Skoleperioder:

Samarbejde med kontaktlærer om udvikling af personlige og faglige 
kompetencer.

• Kontaktlærersamtaler: individuelt og i grupper, refleksioner over 
læring, skolevejledning.

• Forberedelse til praktik og efterbearbejdning af praktik.

Praktikperioder:

Samarbejde med praktikvejleder om arbejdet med praktikmålene.

• Praktikopgaver, vejledningssamtaler, status på mål, refleksioner, 
praktikerklæring.

• Kobling mellem skoleperioden og praktikken.



Erfaringerne indtil nu

• Uddannelsesmappen er blevet modtaget positivt.

• Mange af eleverne og praktikvejlederne oplever det 
meningsfuldt og befordrende for elevernes læring.

”det er et godt redskab, som vi er vant til at bruge, det er også nemt 
at lære at bruge. Så det er en smart platform at arbejde med for os 
begge, effektiv i forhold til at skrive og få respons” (citat elev)

”ved de elever, jeg nu har, kunne jeg fx læse i mappen, før de startede 
og danne mig et billede af eleven. Og i praktikforløbet er det 
overskueligt at bruge mappen i snak med elever” (citat vejleder)



Fremtiden

Skolepraktikrådet har besluttet at fortsætte med at bruge 
uddannelsesmappen i fremtiden.

• SOSU assistentuddannelsen er i gang for alle nye hold

• GF2 SOSU starter august 2017

• SOSU hjælperuddannelsen starter februar 2018

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle 
praktikområder og skolen. Arbejdsgruppen har ansvaret for at 
vedligeholde skabelonen.



Eksempler på brug af udd.mappen

• Udd.mappe skabelon

https://itsupportcentret-my.sharepoint.com/personal/sosural_sosuranders_dk/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=05e2e4c1f6d5245379d04822067b27e1d&authkey=AWvKxCiOeodoz0lCp16ykK4

