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Referat fra skolepraktikrådsmøde  

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Tirsdag d.12.september 2017 kl. 8.30 – 12.30 

     
Deltagere: Irene Winther(IW), Anette Dippel Larsen(ADL), Susanne Pallesen(SP), Lotte 

Bressum(LB) 

 

Fra skolen: Susanne Krogsgaard (SK), Nina Bengtsen (NIB), Maria Dyhrberg Rasmussen 

(MDR). 

 

Sekretær på mødet: Nina Bengtsen(NIB). 

 

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

ning. 

 

Afbud: Bente Juulsgaard (BJ), Pia Ohnemus (PO), Ruth Skriver(RS). 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 Præsentation af ny uddannelsesleder Nina Bengtsen 

 MDR informerer om proces vedr. organisering på Randers Social- og Sund-

hedsskole. 

 

     2. Tema: 

 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. Anette 

Dippel Larsen præsenterer temaet og lægger op til debat.  

Referat:  

Der er ikke nye ændringer i forhold til dokumentet, men et ønske om at gennemgå ind-

holdet. Der er sat to systemer er i spil - et i sundhedsvæsenet og et på skolen. 

I sundhedsvæsenet handler det om at blive rask og værne om patientens data. 

Regionen har udarbejdet et E-dokument som skal sikre patientsikkerheden. 

Når eleverne anvender CD-ord eksempelvis, skal patientsikkerheden sikres. CD-ord kan  

kobles på en arbejds- PC, herfra bliver data fjernet, når eleverne stopper på afdelingen. 

Persondataforordningen ændres i maj 2018, og det får indflydelse på retningslinjerne. 

Elevens tavshedspligt er ikke nok i forhold til sikring af data. 

Herefter er det af betydning, hvordan eleverne formes i praksis i forhold til dette. 

Opmærksomheden på dette har stor betydning. Vejlederne har en stor rolle i forhold til 

Dette og der skal arbejdes lokalt med kulturen i forhold til dette. 
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Så længe eleverne er i sundhedsvæsenet, er de i et lukket kredsløb. Udfordringen kom-

mer når eleverne skal have data over i deres uddannelsesbog. I uddannelsesverdenen 

handler det om at tilegne sig viden og indsamle så mange data som muligt. Skolen skal 

tage den indledende del.SK belyser, hvordan praksis er på skolen i forhold til såvel so-

cial- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. (Bilag vedr. temaet ved-

lægges). 

Drøftelsespunkter: 

3. Tilbagemelding fra igangværende arbejdsgrupper: 

 

 Oplæg fra arbejdsgruppen om bedømmelse i praktikken herunder præstati-

onsstandarder. Arbejdsgruppen præsenterer deres oplæg med mulighed for 

kommentarer og debat og det aftales om materialet kan indstilles til beslut-

ning i LUU SOSU. (Bilag vedhæftet – SK og arbejdsgruppen). 

 

Arbejdsgruppen:  

ADL har lavet forord til, hvordan bedømmelsesarket skal anvendes. 

Pointer: 

Eleverne har en lang uddannelse, hvorfor det ikke er givet, at eleven skal have godkendt 

alle mål for at gå videre i uddannelsen. 

Efter praktik 1a og 3a er der brug for en delvurdering. 

Der skal laves beskrivelsesarbejde for 2. praktikperiode inden november 2017. 

De materialer, som allerede er udarbejdet, har der været stor tilfredshed med. 

Det opleves, at eleverne i praktik 1a har fået opgaver i medicinhåndtering. Eks insulinin-

jektion og medicin dosering. Eleverne har ikke et teoretisk fundament for dette, så derfor 

skal man være opmærksom på, at det altid være under vejleding. 

SK indkalder arbejdsgruppen til 2-3 møder med start oktober 2017. 

Der er et ønske om at man laver lignende materiale på SSH uddannelsen. 

IW fra Favrskov Kommune har arbejdet med et sådant materiale hen over sommeren og 

kan have ideer til arbejdet. Det faglige niveau skal holdes højt på SSH. Vi har rekrutte-

ringsproblemer og skal højne status for uddannelsen. 

Skole og praksis har en fælles opgave i forhold til at vejlede eleverne rigtigt videre i ud-

dannelsen til SSH. Det bliver en udfordring at få nok kvalificerede ansøgere til SSH ud-

dannelsen næste år. 

Skolen vejleder eleverne af flere omgange på skolen. Et opmærksomhedspunkt på skolen 

er at være obs. på at være tydelige i forhold til, hvilket spor eleverne går på. I praksis 

opleves det, at eleverne ikke ved, hvilket spor de er på. 

Forslag om, at der inviteres vejledere med i arbejdsgruppen. Det besluttes dog at ud-

sætte dette og lade arbejdet ligge lokalt. 

 

 Arbejdsgruppen vedr. mulighed for reference fra kontaktlærer i forbindelse 

med ansøgninger til hovedforløb fra GF 2 ansøgere. Sk gør status på arbejds-

gruppens arbejde.  



Skolepraktikrådet 

Randers Social- og Sundhedsskole 

12.09.2017 

Referat 

 

 

Konklusionen var sidst at vi skulle køre frem til efterårsferien før det skulle evalueres.   

Der er en optagethed af at få ansat de rigtige. Eksempel fra SOSU Nord, hvor kommuner 

og region laver et samarbejde. 

Det er en udfordring, at GF2 eleverne har en formodning om, at der kun ansættes tidli-

gere SSH’er. Hvordan kan vi hjælpe GF2 eleverne med at sælge dem godt til samtaler? 

Der er variation i, hvor mange GF2 elever som søger hovedforløb. Vi skal være obs. På, 

at det er en ungdomsuddannelse og ikke kun rekruttere fra SSH til SSA. Der ses meget 

få elever med anden etnisk baggrund. 

Det prioriteres højt, at GF2 elever ansættes, hvis de er kvalificerede. 

Der er forholdsvis mange GF2 elever som søger SSA, men får afslag. 

Punktet debatteres på næste møde. Generelt om rekruttering samt at få de rigtige ansat. 

Måske en koordineret rekruttering med 1.2.3 prioritering. 

 

 

 Arbejdsgruppen vedr. overlap i psykiatrien (Referat fra arbejdsgruppen ved-

hæftet som Bilag.) – Arbejdsgruppen og Ruth Skriver præsenterer gruppens 

arbejde med mulighed for kommentarer og resultatet indstilles til beslutning i 

LUU SOSU.  

Flowplanerne for social- og sundhedsassistentuddannelsen viste, at der kom en del over-

lap i praktikperioderne. Konkret ser praktikken en mulighed for, at ældre elever kunne 

vejlede yngre elever. Der skal ikke laves tiltag på skolen i praktikperioden. Det vedhæf-

tede referat godkendes og det indstilles til LUU SOSU, at praksis varetager opgaven med 

overlap. 

 

4. Evaluering af pilotprojekt om virksomhedsforlagt undervisning på GF 2 (aprilhol-

det). 

I foråret er afprøvet et pilotprojekt om virksomhedsforlagt undervisning på GF2 og der er 

nu indsamlet nogle erfaringer med dette. Status på pilotprojektet og hvordan arbejdes 

der videre i forhold til dette. SK. 

Der er afviklet 4 dages virksomhedsforlagt undervisning for aprilholdet. Eleverne havde 

konkrete mål med ud i praktikken. Udfordringen var, at forholdsvis mange GF2 elever 

ikke mødte frem eller gik kl 12.00 uden at give en besked. Andre kunne se, at det ikke 

var et arbejdsområde, de var interesserede i. 

Det var et stort arbejde for de enkelte vejledere samt SK at følge op på dette og skrive 

ind i elevplan. Det er aftalt, at vi afprøver forsøget igen i 3 dage i uge 39, da det var et 

aprilhold første gang. Da det nu er et augusthold, omfatter forsøget væsentligt flere ele-

ver. I klasserne laves nu en prioritering af, hvilke elever, der har behov for at have en 

lærer med ud første dag i forhold til vurdering af om eleven skal fortsætte den virksom-

hedsforlagte undervisning eller arbejde videre på skolen. ADL kommenterer, at vi skal se 

på succeskriterier for tiltaget- ikke kun på fremmødet. 

Praksis vil gerne vide, om eleverne er på SSA eller SSH spor. 

Introduktionen er ændret til, at der også bliver talt om vigtigheden af, at eleven viser, at 

man er interesseret i en kommende ansættelse. 
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Opmærksomhed på, at der er en dannelse i, at eleverne er på arbejde og skal vise stabilt 

fremmøde. Der er behov for evaluering af tiltaget og der skal laves en plan for, hvem der 

gør hvad i såvel praktik og på skolen, hvis vi skal fortsætte. Tiltaget evalueres på mødet i 

november. 

5. Elevfordeling på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2018 (SK)   

 

Samarbejdsforum havde møde i fredags og havde en god drøftede vedr. forslag til antal 

optag om året. Der tegner sig en øst- og en vest-model i regionen. Vest modellen er på 4 

optag om året grundet psykiatriudfordringer. Randers er på en model med 3 optag om 

året tilsvarende SOSU Østjylland grundet bedst flow i arbejdsbelastningen i denne model. 

Norddjurs Kommune vil blive presset i forhold til SSA og sygeplejestuderende. 

Praksis ønsker en analyse af konsekvenserne for praksis.  Der er et ønske fra regionen 

om en ensartet model. 

MDR ser på, hvad der skal analyseres på og hvilken løsning som tilgodeser flest områder 

bedst. Der skal laves flowplan frem til 2020. Fokus skal være på, hvordan vi laver de 

bedste læringsforløb for eleverne.  

Strukturen på SSA - uddannelsen bliver styrende for SSH- uddannelsen også. 

Favrskov Kommune ser positivt på en ordning med 3 optag. Optagene kan være fleksible 

i forhold til, hvilken skole eleverne skal tilknyttes. 

Konsekvenserne for GF2 optagene skal tages i betragtning, da det måske kan få betyd-

ning, hvis uddannelsesforløbene først starter i oktober i stedet for august. 

Forslag til ideer, der kan imødegå denne udfordring: sommer camp, FVU undervisning 

osv. 

 

I forhold til meriteleverne er det ikke en god ide, at de samles i én klasse og det opleves 

kaotisk, at de kommer ud i praktik 9/6 i starten af sommerferien. 

Det er en stor udfordring for eleverne at være på skolebænken. De mangler systematisk 

tilgang til læring. I anden skoleperiode er de så slået sammen med et andet hold. 

 

Der opleves ikke fra de fremmødte kommuner behov for merithold i 2018. Fremadrettet 

bør disse elever indlemmes på ordinære hold. Det vil være godt med en mulighed for, at 

EUX eleverne kan starte på augusthold. 

Dette skal tjekkes op med Randers kommune. 

Nyt forslag til 2018 vil blive sendt ud fra skolen. Det vil blive meldt ud, hvornår vi evt. 

kan gå i gang med 3 optag. (SK`s bilag vedr. optag eftersendes). 

 

  

6. Praktikfordeling af assistent elever i psykiatri: Favrskov kommune har ønske om 

at alle elever kan ønske alle psykiatripladser – og ikke kun egne elever i egen 

organisation. (IW)  

 

Der ønskes en drøftelse af principperne for fordeling, som pt. Er, at man i udgangspunkt 

skal finde psykiatripladser i eget område. 

De fleste psykiatripladser i regionen er i socialpsykiatrien. Der er 4 hospitalspsykiatriplad-

ser + 7 pladser på Tangkær. 

Norddjurs Kommune ønsker selv at fordele pladserne. 

Skolens administration fordeler som vanligt i kommunerne. Der er et ønske om, at skolen 

ikke skriver ønsker på, men kun hensyn, som er nødvendige at tage. (måske er det kun 

Randers Kommune, som er interesserede i ønsker). Der er et ønske om at få viden om-

kommunale elever, der skal ud i regional praktik så hurtigt som muligt.  
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SK koordinerer med skolens administration om, hvilken procedure der er bedst 

og enklest. 

 

7. Dialog/forventningsafstemning om elevernes ansøgning fra GF til hovedforløb – 

herunder hvordan skolen understøtter eleverne i forløbet. Hvordan vi hjælper 

eleverne på GF2 bedst muligt med ansøgning til hovedforløb. Skolen præsente-

rer, hvordan processen er i forhold til dette. (Uddannelsesvejleder Inge Vinther 

Pedersen).  

 

Uddannelsesvejlederen orienterer om processen, som foregår som en 3 trins ra-

ket.  

1. Uddannelsesvejleder (LW) informerer om hovedforløbene på GF2 

2. Arbejdsgiver café på skolen. 

3. Læsevejleder og uddannelsesvejleder afholder ansøgningsværksted. 

Der er stor variation i antal deltagere. Eleverne kan efter ansøgningscafeen få individuel 

hjælp hos læsevejleder og uddannelsesvejleder. 

Allerede på 1. og 2. dag italesættes de valg, som skal tages i forhold til at vælge SSH og 

SSA. Praksis ser mange GF2 elever med lave karakterer i dansk og matematik, som sø-

ger SSA. Vigtigt at være enige om, at man godt kan tage en SSH og så kan man evt. 

tage en SSA senere. 

På skolen taler vi om, at et 4 tal er nødvendigt for at kunne klare SSA. 

Praksis oplever, at eleverne ikke er klar over, om de er på SSH eller SSA forløb. Der star-

ter flere på SSA forløb på GF2 i forhold til SSH- forløb. 

Skolen vejleder via uddannelsesvejlederne samt kontaktlærerne med henblik på at få 

eleverne til at søge så realistisk som muligt. 

Forslag om, at der skal arbejdes nationalt med problemstillingen eks. via PASS eller sko-

lelederforeningen. 

Godt med repræsentanter fra praksis, som møder eleverne på skolen. Der skal trækkes 

rollemodeller ind på skolen – ambassadører. 

 

8. Ønske om tættere samarbejde med arbejdsgiverne om optag af GF 1EUX- ele-

verne. Hvordan er skolens optagelsesprocedure i forhold til EUX – hvordan sikrer 

vi os, at vi får de rigtige elever? (Uddannelsesvejleder Lene Wolff)  

 

Uddannelsesvejledere er med ude på folkeskoler og gymnasier for at informere. 

Forslag om, at EUX elever deltager i eksempelvis infomøder. Alle der søger indkaldes til 

samtale sammen med deres forældre. Standpunktsbedømmelser fra grundskolen inddra-

ges. Elever vejledes i nogle tilfælde til andre forløb – eks gymnasiet i stedet. Der drøftes 

fritidsjob og fritidsinteresser. Fokus på, at det kan være svært at nå et job sideløbende 

med EUX forløb. Det drøftes om eleverne vil /kan gå videre til EUX GF2 efter deres GF1 

EUX forløb. 

 

Der er behov for, at kommunerne kan sikrer EUX eleverne garanti for hovedforløb, nu 

hvor vi har så få elever. Dette for at sikre, at uddannelsen får et godt omdømme. Vi skal 

også sikre, at der er kommitment opadtil i systemet. 

 

Skolen skal kunne stå inde for EUX elevernes kompetencer. 
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9. Hvordan arbejdes der med prøvetidssamtaler og straffeattester i de enkelte 

kommuner og i regionen? Dette punkt var et ønske på sidste møde- kan vi tage 

en kort runde i forhold til dette, for at præcisere, hvad det er man ønsker at 

sætte fokus på og så tage punktet op på næste møde?  

 

Norddjurs Kommune: ikke straffeattest i kommunen, + i psykiatrien. Prøvetidssamtaler 

arbejdes der med pt.  

Favrskov Kommune:  Kommunen indhenter straffeattest for alle, også regionselever. 

Prøvetidssamtaler: man ser på, hvordan man skal arbejde med dette. Prøvetidssamtaler 

sættes i værk, når der er elever med problemer. 

Syddjurs Kommune: Samme procedure som Favrskov Kommune. Vejlederne er opmærk-

somme på, hvornår der er problemer. Ønsker at arbejde med den pædagogiske model til 

SSH, - dette kan den også bruges til. Den lægges til praktikvejlederne. 

Regionen: Der indhentes straffeattester på alle. Prøvetidssamtaler arbejdes der med pt. 

(deadline ultimo 2017) Der tages fat i de enkelte sager lige nu. ADL kontaktes. Den pæ-

dagogiske model ´Min uddannelse´ opleves som et godt redskab.  

 

Der er et behov fra kommunerne i forhold til at drøfte regionselever i kommunen, i for-

hold til prøvetid, det drøftes primo 2018 i dette fora. 

 

 

10. Forslag til mødedatoer for skolepraktikrådsmøderne i 2018 (Bilag vedhæftet)  

  

 

Mødekalenderen er godkendt: 17 januar, 16 april, 11 september, 22 november. 

 

Pia Ohnemus booker alle deltagere i Outlook kalenderen. Dagsorden, og lokale vedhæftes 

til mødeindkaldelsen, når disse er kendte. 

 

11. Forslag til indhold i det kommende skolepraktikinformationsmøde på social- og 

sundhedsuddannelsen d.21.november fra 13.00 til 15.00.  

Kunne temaet bedømmelsesgrundlaget i praktikken være aktuelt på dette møde? 

Grundet mange praktikvejledere som endnu ikke har været på praktikvejlederopfølg-

ningskursus er dette en god ide, bl.a. også for at sikre erfaringsudveksling. 

 

Andre ideer: 

 

 Klinisk beslutningstagen fra Anette Dippel kan inddrages, den indeholder 

også sygeplejeprocessen. Fremlægges af såvel skole som praktik. Obs SSH 

uddannelsen medtænkes i dette. 

 

 Workshop om OneNote for SSH vejledere? 

 

 Nationale retningslinjer om farmakologi. Proces og ide. 

 

Orienteringspunkter  

 

12. Nyt fra praktikken.  
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 Praksis mangler, at skolen er med i PPS (indkøbsaftaler) Der arbejdes på, at skolen kom-
mer med på PPS igen. 

 Fællessprog 3 skal implementeres i kommunerne. Skolen har i EPOS været med i udviklin-
gen af et AMU kursus i fællessprog 3. Det er et paradigmeskift i forhold til tidligere doku-

mentation. Materiale på KL’s hjemmeside. 
 I Favrskov vil man starte en møderække for praktikvejlederne i psykiatri og hjemmepleje, 

med henblik på at skabe sammenhæng i psykiatripraktikken, som bliver en kombination af 
psykiatri og demensområdet. 

 
 

13. Nyt fra skolen. 

 Placering af assistentoptaget i Grenå (Bilag – referat fra samarbejdsmøde 

vedhæftet. (SK) 

o Nyt SSA hold i februar 2018. Fremadrettet 1 optag om året. 

o Skolen er udfordret på at lave et læringsmiljø med mange elever, 

som kommer på forskudte tidspunkter. Her anvendes bl.a. lærings-

centret til igangsætning af læringsforløb og løbende vejledning. Ele-

verne sidder ikke alene. 

o Der arbejdes på skolens organisering. 

 

14. Aftale om punkter og tema til kommende møde  

Evaluering af virksomhedsforlagt undervisning. 

Rekruttering – hvordan får vi de rigtige elever ansat ? 

 

15. Eventuelt.  

 

 Aktivitetsanalyse – Syddjurs Kommune. Vejlederne oplever ikke, at ele-

verne har viden om aktivitets analyse. Kommunen vil gerne tilbyde, at un-

dervisere kommer ud og ser, hvordan der arbejdes med denne i praksis. 

Susanne Pallesen kan kontaktes. 

 GF2 eleverne har klassesæt og dermed ikke adgang til bøgerne, når de går 

på hovedforløb. Der kommer nyt på dette område. 

 EUX elever er en uge i praktik i første skoleperiode, - kan deres praktik 

kvalificeres? Praktikken er i tvivl om, hvordan de skal tackle det?  Arbejde 

med mål eksempelvis (1-2). Det handler om at få et indblik idet område, 

de skal ud i. Eleverne kobles til de ordinære hold, derfor giver det mening 

med 1 dag i snusepraktik+5 dage senere.  

 EUX skal tegnes ind på flowplanere. 

 Der følges op på praktikforløbene, når eleverne kommer ind på skolen og 

her kunne vi høre elevernes oplevelser af snusepraktik. 

 Min uddannelsesplan, det fælles pædagogiske værktøj, sendes til alle. Des-

uden lægges det på hjemmesiden under praktikområde (SK). 

 

Næste møde er torsdag d.23.november 2017 fra 8.30-12.30.  

Venlig hilsen 

skolekoordinator Pia Ohnemus 


