
 

 

 

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 18. april 2012  

 

Fra praksis: Ruth Skriver, Vera Larsen, Susanne Pallesen, Line 
Kristensen, Anne-Marie Sørensen, Birgitte Sandahl Bogner, Birgit 
Søndergård  

 

Fra skolen: Vibeke Nielsen, Else Ravn Rasmussen, Susanne 
Krogsgaard, Mette Frohn, Lonnie Hald Simonsen 

 

Afbud: Liselotte Brahe, Annette Dippel 

 

Dagsorden 

1. Velkomst  
• Specielt velkommen til Line Kristensen 

2. Godkendelse af dagsorden 
• Dagsorden godkendt. 

 

Orienteringspunkter 

3. Orientering fra praktikken 
• Medlemmerne i skolepraktikrådet blev delt i 2 grupper og 

diskuterede hvilke emner og områder de hver især er 
optaget af. Efterfølgende blev der lavet en opsamling. 
 

4. Skolepraktik planer og ferie. V. Else Ravn Rasmussen 

• Når elever der ansættes, ikke har optjent ferie, skal de 
aftale med deres arbejdsgiver hvad de skal i de perioder 
hvor skolen er lukket.  Det er udelukkende et samarbejde 
mellem arbejdsgiver og elev at planlægge hvad eleven skal 
i den pågældende periode. 
 

• For at undgå misforståelser i forhold til ordlyden i 
skolepraktikplanen vil skolen, ved ferie i skoleperioder 



bruge betegnelsen skolefri om de perioder, hvor skolen har 
lukket og eleverne derfor enten skal afvikle ferie eller skal 
på arbejde. 

• Vi skriver hvilke datoer/uger der er skolefri 
• Ved ferie i praktikperioder skriver vi at der skal afvikles XX 

antal feriedage i løbet af praktikperioden, idet vi henviser 
til note nederst på skolepraktikplanerne. 

• I noten skriver vi: hvis du er i tvivl om du har optjent ferie, 
skal du kontakte din arbejdsgiver om dine muligheder for 
ferie.   
 

• Randers kommune vil gerne afprøve en model hvor ferie 
perioden ikke er fastsat. Altså at det er arbejdsgiver og den 
enkelte elev som diskuterer og aftaler ferie.  

• Birgit Søndergaard, fra Regionen, ønsker at ferien for trin 
2, marts optaget bliver fastlagt umiddelbart i forlængelse 
af deres skoleperiode. Else Ravn Rasmussen udarbejder til 
næste skolepraktikrådsmøde en oversigt over hvilke uger 
det drejer sig om. 
 

5. Orientering fra Lonnie Hald Simonsen 
• Efterårets skolepraktikinformationsmøde skal omhandle 

den nye uddannelse og hvordan de nye praktikmål 
arbejdes med i praksis. Derfor er det hensigtsmæssigt at 
dagen bliver planlagt i samarbejde mellem skolen og 
praksis. Birgit Søndergaard, Birgitte Sandahl Bogner og 
Line Kristensen vil sammen med Anne-Birgitte Rohwedder 
og Lonnie Hald Simonsen planlægge dagen. 
 

6. Mødedatoer for resten af året. 
• Det besluttes at datoer for de kommende møder i 

skolepraktikrådet skal doodles. Alle medlemmerne i 
skolepraktikrådet skal skrive datoer ind i den fælles 
kalender. Lonnie Hald Simonsen vil derefter tælle sammen 
og beslutte datoerne.  

Drøftelsespunkter 

7. Oplæg om den nye uddannelsesordning og tankerne bag, 

både trin 1 og trin 2 v. Susanne Krogsgaard og Mette Frohn 



• Susanne Krogsgaard orienterede om tankerne bag den nye 
uddannelsesordning med afsæt i den forandring og 
udvikling der, de seneste år er sket inden for 
arbejdsmarkedet. Omdrejningspunktet har været på, hvilke 
kompetencer fremtidens social og sundheds medarbejdere 
skal have, for at tilgodese de krav som arbejdsmarkedet 
stiller. 

• Mette Frohn præsenterede undervisningsplanen for trin 1 
med de temaer som er der. Susanne Krogsgaard 
præsenterede undervisningsplanen og temaerne i trin 2. 

• Både Mette Frohn og Susanne Krogsgaard fremhævede at 
både trin 1 og trin 2 skal tænkes som en helhed. Arbejdet 
med de lokale undervisningsplaner er sammentænkt så, 
eleverne forhåbentlig også oplever sammenhæng mellem 
de to trin. De lokale uddannelsesplaner præsenteres og 
skal godkende undervisningsplanen til kommende møde i 
det lokale uddannelsesudvalg (luu) 21. maj 
 

8. Taksonomi begreberne i forhold til skolemål og praktikmål. 

V. Vibeke Nielsen 
• Taksonomien i de nye uddannelser blev præsenteret og 

præstationsstandarderne: Begynder, rutineret og avanceret 
blev gennemgået. PASS har valgt at det er Bloms 
reviderede taksonomi som anvendes i beskrivelsen af de 
faglige mål. Vibeke Nielsen fremhævede 3 dilemmaer. 
Power point fra Vibeke Nielsens oplæg blev udleveret på 
mødet. 
 

9. Planlægning af næste møde  

• Susanne Pallesen, Line Kristensen, Else Ravn Rasmussen 
og Lonnie Hald Simonsen planlægger næste møde. 
Indholdet bliver den nye uddannelse og praksis. Herunder 
Rummelighed og samarbejde  

• Vejledernes kompetencer (jnf. ny uddannelsesordning) 
• Kobling mellem skole - praktik. 

Mødetidspunktet bliver fra 8.30-12.30. Skolen er vært med 
morgenmad, kaffe og frugt. 
 

10. Evaluering af mødet 



• Der er enighed om at denne tematiserede mødeform er 
god og informativ.  
 
 

Eventuelt 

11. Intet under eventuelt. 

Referent  

Lonnie Hald Simonsen 


