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Referat fra ekstraordinært møde i skolepraktikrådsmøde  
Minervavej 47, 8960 Randers SØ 

 
Onsdag d.8.august 2018 kl. 9.00 – 10.30  

     
 
Deltagere: Bente Juulsgaard(BJ), Joan Sindberg repræsenterer Irene Winther(JS), Ruth 
Skriver(RS), Anette Dippel Larsen(ADL), Susanne Pallesen(SP), Lotte Bressum(LB). 
 
Fra skolen: Dorte Greve Engsig (DGE), Maria Dyhrberg Rasmussen (MDR), Susanne Hvolgaard Mik-
kelsen (SHM), Pia Ohnemus(PO). 
 
Afbud: Annette Dippel Larsen 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendes med et enkelt punkt 

under evt. Arbejdsgruppe om farmakologiprøve 
2. Præsentation af ny uddannelseschef Susanne Hvolgaard Mikkelsen  

     Generel præsentationsrunde af deltagerne. 

 

3. Planlægning af sosu-assistenternes skolepraktikplaner med fokus på følgende områ-
der: 

 

• Fordelingsnøgle i psykiatripraktikken mellem region og kommune  

(bilag 1, 2) 

 
ü Ønsker vi at fastholde princippet om, at Region og kommune først og fremmest tager 

egne elever i psykiatripraktikken? 
ü Hvis princippet fastholdes - hvordan, hvem og hvornår aftales hvilke kommuner, der 

afgiver elever til Regionen? 
ü Hvordan indskrives praktikstedet i elevernes uddannelsesplaner  

 
 
• Overlap i psykiatri praktikken – herunder eventuel anvendelse af påbygningsfag   

(bilag 3, 4, 5) 

I forhold til den udsendte oversigt over overlap i psykiatripraktikken er de tal, der kon-
kret står på oversigten optalt således, at for de igangværende hold er det de konkrete tal 
for holdene inkl. frafald – men fremadrettet er der taget afsæt i dimensioneringstallene. 

Der udsendes en revideret oversigt over psykiatripraktikperioder for hold februar 2017 
og frem til hold August 19, da skolen er blevet opmærksom på en enkelt rettelse i for-
hold til antal (maj 17) og 3 tilføjelser i form af EUX – eleverne. 

Der indgås aftale om at placere ferie i overlapsperioden – se oversigt.  
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Det aftales endvidere, at ferieugerne så vidt muligt lægges fast for eleverne og dette ty-
deliggøres på skolepraktikplanerne.  

Regionen giver udtryk for udfordringen med på et tidspunkt at skulle tage imod 20 elever 
i regionen, men at de allerede nu er opmærksomme på, hvor de kan finde ekstra plad-
ser. 

Det besluttes, at skolen årligt eller efter behov sætter psykiatripraktik og elevtal på dags-
ordenen til skolepraktikrådsmøde. 

Det besluttes, at der brydes med princippet om at man har egne elever, med note om at 
Norddjurs har en særlig aftale frem til 2021, hvor kommunen i højere grad har sine egne 
elever af hensyn til rekruttering 

Skolen fordeler eleverne i psykiatripraktik, ud fra de aftaler som indgås kommunerne 
imellem. 

Randers Kommune foreslår at få lavet en beskrivelse af psykiatripraktikstederne. 

Favrskov Kommune understreger, at det er vigtigt, at sekretæren fordeler på kommuner 
med en pulje ikke på aktuelle praktiksteder. 

Det aftales, at man overordnet skriver ind i uddannelsesplanen, hvor eleven forventes at 
skulle afvikle sine praktikker. Det er vigtigt, at det sker med en rummelig formulering på 
uddannelsesaftalen. 

Det besluttes, at der skal laves en defineret aftale i forhold til sekretærens arbejde med 
at fordele eleverne i psykiatripraktikken og at skolen laver et grundudkast til basisaftale 
for fordeling af psykiatripladser. 

Det aftales at lave konkret løsning for maj 17 - Norddjurs kommune afgiver 1 elev til re-
gionen og Randers Kommune afgiver 2 elever til regionen. 

Forslag til grundaftale sættes på dagsordenen til det ordinære skolepraktikrådsmøde 
d.11.september. 

Det skrives ind i uddannelsesaftalen, at fordeling af psykiatripraktikken sker i et samar-
bejde mellem kommuner og region. 

 

Opfølgning på møde 02.05.2017 

• Erfaringsudveksling i forhold til den kommende overlapsperiode (01.10- 29.10)  
• Hvordan ser skole- praktikplanerne/overlap ud med 4 optag, og hvordan ser pla-

nerne/overlap ud, når der kommer 3 optag.  
• Hvordan ser prognosen ud for kommende antal elever til psykiatrien og hvordan 

ser prognosen ud med 3 optag. 
 

• Drøftelse af behovet for påbygningsfag i psykiatriperioden 

Kommunerne ser ikke behov for løsning i form af påbygningsfag p.t. i forbindelse med 
løsning af overlap i psykiatripraktikken. 

Regionen kommenterer, at der har været gode tilbagemeldinger i forhold til påbygnings-
fag, men hvis man har ønske om påbygningsfag har man som arbejdsgiver i forhold til 
bekendtgørelsen mulighed for at forlænge en uddannelsesaftale op til 4 uger. 
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4. Eventuelt.  

Nedsættelse af arbejdsgruppe om farmakologiprøve. Det aftales, at PO sender mail ud til 
region og kommuner og de melder tilbage med deltagere. 

 

Vedlagte bilag: 

1. Referat fra skolepraktikrådsmøde d.17.januar 2017 
2. Oplæg ved Ruth Skriver 
3. Referat fra møde i arbejdsgruppe ” Overlap i psykiatripraktikken” fra 2.maj 2017. 
4. Samlet bilag med Psykiatripraktikoverlap i perioden frem til 2021 inkl. prognose 

for antal elever på de enkelte optag. 
5. Bilag med oversigt over mulige valgfrie uddannelsesspecifikke fag som kan bruges 

til påbygning.  
 

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

 

Venlig hilsen skolekoordinator Pia Ohnemus 


