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Mandag d.16.april 2018  

     

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

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

 

Fra skolen: Dorte Greve Engsig (DGE), Maria Dyhrberg Rasmussen (MDR), Pia Ohnemus(PO). 

 

 

1. Velkomst og dagsorden godkendes. 

     2.  Tema: Talent på social og sundhedsuddannelserne  

Oplæg om talent og skolens talentarbejde v/Dorte Greve Engsig og Sofie Qvortrup 

PP vedlagt.  

Opmærksomhedspunkter: En talentprofil er båret af både en faglig og en personlig profil. 

Talentdefinitionen ligger på skolens hjemmeside og ligger tæt op af kvalitetsstandarderne  

og udmeldingen fra PASS. 

Den grønne markering i vedlagte PP er skolens tilgang til talentarbejdet, som ligger ud 

over ovennævnte. 

Der er indlagt en kontaktlærersamtale på GF 2 umiddelbart efter, at eleven har  

været ude i virksomhedsforlagt undervisning og før eleven skal til ansættelsessamtaler. 

Samtalen er ud fra et ”spind” med 6 hovedområder, som er vigtige i forhold til talent po- 

tentiale. Målet for talentarbejdet er midt i ”øjet” for spindelvævet 

Skolen har fokus på talentsporsprojekter i forhold til underviserne. Det er en løbende ud- 

fordring at fastholde talentsporselever i deres valg. 

Sofie Qvortrup gennemgår resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt elever i forhold  

til viden om talentspor og om de ønsker at tage talentspor (se vedhæftede PP). 

Kommentarer til oplægget: 

1. En interessant vinkel, at eleven svarer, at betydningen af at få et højt snit i 

forhold til videreuddannelse er vigtigt for dem 

2. En anden vinkel er – hvad betyder det at tage et talentspor ude i praksis? – 

giver det adgang til at søge f.eks. lederstillinger, akademiuddannelser etc. 

Desuden er gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i praksis om 

betydningen af talentspor og ansættelse. 

Det kommenteres, at det er en stor mangel, at talentspor ikke er en tydelig del både af 

skole og praksis og ikke som det er nu kun skole. Kan vi som skole være med til at 
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bringe denne vinkel med ind i f.eks. i form af et projekt? Vil man score de samme talent-

elever i praksis som man gør i skolen? Kan man tænke praktikmålene ind på en anden 

måde i forhold til den samlede talentsporsindsats? 

Talentsporsarbejde skal gerne ses som en del af profileringen af social- og sundheds- 

uddannelserne. 

Et paradigme skift -  Vi skal have fokus på, at vi er en erhvervsuddannelse og gerne vil  

uddanne de bedst mulige elever. Der må samarbejdes om at talentsporsarbejdet også  

omfatter praktikken i højere grad. Der lægges op til, at skolen kunne lave en projektan- 

søgning i forhold til dette. Hvordan inddrages praksisdelen i dette? 

Præsentation af aktuelle talentsporsprojekter: 

a. Talentudvikling i EUD 

b. Afprøvning af talentspor UVM 

c. Talentudvikling på SOSU skolerne 

Alle korte projektbeskrivelser er vedhæftet referatet 

SQ og DGE har hele tiden fokus på opsamling på diverse indsatser på talentsporsarbej-

det. 

Drøftelser i grupper v/Anette Dippel Larsen  

ADL holder kort oplæg, der bl.a. beskriver den proces, der var afprøvet i den gamle ud- 

dannelse i forhold til talentsporselever i somatik praktikken. (PP vedlagt)  

Artikel af Lene Tanggaard om talentarbejde sendes ud med referatet. 

Der sættes fokus på betydningen af at skabe rum til at udvikle talent – skole og praktik 

skal hele tiden stå på tæer i forhold til at udvikle talent. 

 

Opsamling fra gruppediskussion: 

Hvordan kan vi bære talentsporsarbejde ud i praktikken? 

Vigtigt at skabe en tydelig og klar ramme for talentsporsarbejde i praktikken på samme 

måde som i skolen. 

Forslag til, hvordan det kan gøres mere tydeligt: 

Ud fra de fag der er talentsporsfag i skolen – kunne man så ”highligthe” nogle af  

praktikmålene i forhold til dette. Dette har der været lavet forsøg med i Thisted.  

Forslag om, at man kan sætte et højere niveau på nogle af praktikmålene i de forskellige 

praktikker. Kan vi som skole og praktik gøre dette i forhold til PASS? 

Forslag om at bruge kompetencemålene som den overordnede ramme med afsæt i  

skydeskiven fra oplægget. 
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Talentarbejdet er p.t. meget elevbåret, hvis vejlederne skal med på banen, skal de være  

klædt på til opgaven. Vigtigt med et meget enkelt redskab vejlederne kan bruge i forhold  

til talentarbejdet. Hvis eleven skal udfolde sit talent, må man have et rum til at eksperi- 

mentere og udfolde sig i. Hvilke rammer skal der til for at dette rum kan udfoldes? 

Lederne skal kunne sætte rammerne. Største udfordring er de vejledere, som er udfor- 

dret selv. Hvordan sikrer vi råderummet? Sørge for informationen til alle vejledere. Hvor-

dan implementerer vi dette i vores vejleder praksis? 

Forslag om, at en mindre gruppe sætter sig sammen og laver forslag til, hvordan der kan 

arbejdes med det præsenterede kompetencehjul fra Dorte Greve Engsigs oplæg  

Arbejdsgruppe: SP, RS, DGE, ADL 

Skolen tager initiativ til mødeindkaldelse.  

MDR tilbyder, at skolen kan komme ud og være med til at præsentere rammerne for 

talentarbejde. 

Desuden foreslås, at skolepraktikinformationsmødet i december kunne omhandle dette  

tema? 

Beslutningspunkt vedr. talentarbejde (DGE). 

Forslag til fælles tiltag på talentarbejdet udarbejdet af arbejdsgruppe under 

projekt ”Talentudvikling på Social – og Sundhedsskolerne i region midt”.  

Repræsentereret ved: Bente Julsgaard, Hanne Nezlo Hansen, Pia Rodil Bach, 

Christina Skriver From, Susanne Korsgaard, Lotte Bressum, Michelle Grav-

gaard, Birgit Andresen, Sofie Qvortrup, Lene Wolff, Annie Villefrance Ras-

mussen 

Udvælgelse af tiltag som vi kan lave i samarbejde, og en drøftelse af om 

dette kan forankres i skole/praktikrådet fremadrettet. 

 Udskyde valg af talentspor på SSA. Valget til talent på SSA kan ud-

skydes til 2. sidste uge af skoleperiode 1B. Her er eleverne med me-

rit for SSH også kommet ind på skolen. (vælges til) 

 Profilbeskrivelse – danne baggrund for elevernes valg + vejledning til 

talent. Profilen skal bruges til at omsætte kompetencer til eksempler 

i undervisningen. Det kunne også være små film med talentelever, 

som kunne give talentprofilen et ansigt. (vælges til) 

 Nedfælde en procedure for fravalg af talent. Opgaven ift. kontaktlæ-

rer, elev + arbejdsgiver. (procedurer til) 

 Talentmentorer fra skole + områder (ressourcepersoner) 

Kunne dette forslag funderes her i skolepraktikrådet? 

Den tidligere nedsatte arbejdsgruppe nedlægges og arbejdet videreføres i skolepraktikrådet. 

Fokus på talentarbejdet bringes op til fortsat drøftelse næste skolepraktikrådsmøde i septem-

ber. 
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Drøftelsespunkter: 

• Gennemgang af Rammer og vilkår for elevers deltagelse i Skills med af-

sæt i bilaget ”Beskrivelse af vilkår og rammer for Skills”. (MDR)  

Kommentarer til dokumentet: 

Hvad er det for en frihed eleverne har i forhold til Skills? Hvordan rammer Skills ned i 

den givne praktik eleven er i gang med? Hvordan spiller skole og praktik sammen om 

det? Dette er ikke så aktuelt i forhold til skolemesterskab, men derimod mere aktuelt i 

forhold til regionsmesterskab/ danmarksmesterskab. 

P.t. opleves ikke problematikker i forhold til at eleven kan få lov til at gå fra. Der er en 

positiv tilgang til det fortsatte arbejde med Skills. Det aftales at skolen opdaterer doku-

mentet. 

Skills Danmarksmesterskab næste år er udskudt til april måned 2019. Skolemesterskab i 

januar og regionalt mesterskab i februar. 

 

• Hvordan får vi en procedure for angivelse af elevens praktiksteder på 

elevernes uddannelsesaftaler fremadrettet? (MDR).  

På regionalt niveau er der skrevet ind i uddannelsesaftalen, at eleven er ansat i region Midtjyl-

land. Det vil være svært at imødekomme kravet om de enkelte praktiksteder.  

Der ønskes en fleksibel aftale i forhold til at angive elevens praktiksteder i uddannelsesafta-

len. 

På uddannelsesaftalen i Favrskov Kommune er angivet at eleven er ansat i kommunen og 

praktikkerne afholdes i samarbejde med region Midtjylland. 

På næste møde tages Fordelingsnøglen for praktikpladser – somatik (regionalt) og psykiatri 

(på skolerne). Merete inviteres med til mødet og fordelingsnøglen tages op. 

MDR: Har frafaldsmønstret ændret sig i forhold til fordelingen – MDR/skolen vil gerne 

følge dette op med tal. 

Har antal optag og pædagogisk sammensætning af holdene også noget i forhold til dette. 

Skolen supplerer ind med tallene i forhold til at kvalificere punktet på næste møde. 

 

• Regionen skal modtage elever igen efter 1½ år uden elever på social- og 

sundhedsassistentuddannelsen – opdatering på nøgletal i forhold til for-

deling af assistenter. (ADL)  

Der er et nøgletal på ca. 23 i forhold til regionshospitalet i Randers, men der kan være enkelte 

der skal i praktik i Aarhus med afsæt i begrebet flydende dimensionering. 

Elever med skoleophold i Randers kommer enten i praktik i Randers eller Aarhus, men oftest 

vil det dog være i Randers. 
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Hvad betyder dette for vores elever? Hvornår kan vi give vores elever besked om, hvor de 

skal hen? Både fagligt og praktisk. Hvad er praksis fremadrettet? ADL vender tilbage vedr. 

dette til skolepraktikrådsmødet i september. 

I forhold til rekruttering skal eleverne fortsat orienteres om, at somatik praktikken kan være 

både i Randers og i Aarhus. 

• Afkortning af praktik, når eleven er i gang med uddannelsen og når 

målene er klaret på kortere tid. (LW)  

 

vedr. Maj-merithold 2017 

Enkelte elever på dette hold opfyldte ikke kravet om de 6 ugers godskrivning, så de 

kunne som udgangspunkt ikke få godskrivning. 

Eleverne får skolebevis maj 2019, derefter skal de ud at have de sidste 6 uger i praktik. 

En bekendtgørelsesændring gør nu, at det ikke er et krav mere for eleverne, at de skal 

ud og have de 6 ugers praktik, hvis arbejdsgiveren vurderer, at de har nået deres mål, 

inden de kommer ind på 4.skoleperiode.  

Der skal laves en individuel vurdering af, om eleven når målene inden start på skoleperi-

ode 4. Skolen finder de enkelte navne frem og sender til arbejdsgiver.  

Arbejdsgiver/ praktik kontakter LW og giver besked, hvis eleven når målene og skal have 

lavet en ny uddannelsesplan, så uddannelsen afsluttes den 29. maj 2019 og eleven der-

med ikke skal ud i yderligere 6 ugers praktik. 

 

Orienteringspunkter  

8. Nyt fra praktikken.  

Favrskov kommune er i gang med ansættelsessamtaler til begge optag. Mange GF2 ansøgere. Ele-
verne får besked 1.maj. 

Regionen: 38 ansøgere til assistentuddannelsen, hvoraf 8 er EUX-ansøgere.  

Omlægninger i regionspsykiatrien fra efteråret 2018. Forventer at der bliver plads til et par elever 

mere. 

Syddjurs Kommune: 47 ansøgere til assistentuddannelsen – ikke angivet om de søger regionen – 
13 til hjælperuddannelsen. Har afholdt møde med Karin Jørgensen om nyt Før-SOSU hold. 

Norddjurs Kommune: 36ansøgninger til assistentuddannelsen. 16 til hjælperuddannelsen.  

Randers Kommune: ansøgningsfrist 3 og 9.maj til uddannelserne. 

Randers Kommune har holdt møde i forhold til rekruttering i forhold til SOSU – området. Hvad har 
vi som arbejdskraft behov? Samarbejde med skolen, UU og jobcentret skal også tænkes ind i for-

hold til dette. Fra 2020/2021 vil der ikke være flere ledige at tage af i forhold til uddannelse.    

MDR tager ud på besøg i kommunerne og præsenterer udfordringerne. 

I forhold til EUX er der kun 4 ansøgere fra start i det kommende år. Beslutning om, at valget om 
EUX udsættes – alle GF1 elever starter på EUX hold. Beslutningen tages først i forbindelse med 
valg til GF 2. I forbindelse med at valget udsættes, er det også vigtigt at arbejdsgiverne orienteres 
om antallet. 
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9. Nyt fra skolen. 

 

 Igangværende projekter (Sofie Qvortrup)  

     

Gennemgang af skolens projekter (se vedlagte PP) 

 

 Internationale projekter 

 Ledelse og skoleudviklingsprojekter 

 Ind i undervisningen 

 

Skolens direktør er i gang med en runde i kommunerne med forskellige emner – praktikplads-

garanti, voksenelevløn etc.GF2 løn, eller garanti for ansættelse efter GF 2. 
 

10. Aftale om punkter og tema til kommende møde: 

 Talentsporsarbejde i praksis – fortsat – oplæg fra arbejdsgruppen 

 Fordelingsnøgle på psykiatripraktikken 

 Nøgletal og fordeling i regionen ADL 

 Fælles projektansøgning. Skolen har p.t.13 projekter – mangler der nogle i 

forhold til praktikken? Kan vi søge projekter, hvor praktikken indgår. Fæl-

les afsæt for projektansøgning. Kunne der laves noget i forhold til simulati-

onsprojektet? Talentsporsudvikling ud i praktikken. 

 Skolepraktikinformationsmøde i nov/dec. 

 

11. Eventuelt. 

 

a. Konflikt – fælles kommunikation -  

b. Annoncering/brochure- Laura Sundtoft – orienterer om tiltag i forhold til 

rekrutteringsbrochure/ annonce. Eftersender mail med henvendelse til samar-

bejdspartnere. 

c. Mail vedr. ansættelsestal - ASK 

d. Temadag d.28.maj – temadag for vejledere i regionen – inviteres de 4 kom-

munerne. Arbejde med overgange og sammenhænge. 

e. Skolepraktikinformationsmøde d.14.maj 

Ved mødets afslutning udleveres ” Tal og ord” 

 

Næste møde er tirsdag d.11.september 2018 fra 8.30-12.30.  

Venlig hilsen skolekoordinator Pia Ohnemus 


