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Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 

2013 

 

Fra praksis Susanne Pallesen, Irene Winther, Annette Dippel 

Larsen, Bente Juulsgaard, Birgit Søndergaard, Ruth Skriver 

 

Fra skolen Else Ravn Rasmussen, Vibeke Nielsen, Lene Wolff, 

Susanne Krogsgaard, Pia Ohnemus, Lonnie Hald Simonsen 

 

Afbud: Vera Larsen, Liselotte Brahe 

 

Dagsorden 

1. Velkomst  

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt. 

3. Opsamling samt idéer til temaer til kommende skole- 

praktikrådsmøder 

 Syddjurs er meget optaget af rekrutterings problematikken 

og arbejder meget koncentreret og opfindsomt i forhold til 

dette. 

 

 Norddjurs oplyser om et tiltag de laver sammen med 

Djurslandsafdelingen, hvor de vil tydeliggøre overfor 

ansøgerne hvilke krav og forventninger der er til den 

enkelte elev. 

 

 

 Regionshospitalet, inden for det somatiske område, er i 

gang med et projekt i forhold til at implementer Bjørks 

model. 
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 Regionen, inden for det psykiatriske område, er optaget af 

”mål forståelses” arbejdet med praktikvejlederne i 

forbindelse med den nye udd. ordning og herunder nye 

praktikmål. 

 

 Randers kommune rejser et spørgsmål omhandlende 

overgange i en assistents udd.-forløb.  

Hvordan sikrer vi kontinuitet mellem praktikstederne og 

skolen, og hvordan det udvikles? 

På baggrund af dette, ønsker skolepraktikrådet en gensidig 

erfaringsudveksling om, hvordan vi kan hjælpe hinanden 

med den gode overlevering fra praktik til skole og praktik 

til praktik med eleven som en vigtig partner, derfor bliver 

temaet til næste møde: 

 

Hvordan får vi oplysninger om eleven bragt videre til 

relevante parter herunder overgangen mellem skole og 

praktik samt overgange mellem de enkelte praktikperioder 

 

Bente Juulsgaard, udd. koordinator (Randers kommune), 

teamleder fra trin 2, Ruth Skriver, Else Ravn Rasmussen og 

Lonnie Hald Simonsen forbereder dagen. 

Drøftelsespunkter 

4. Introduktionsmøde for trin 2 elever 

 Lene Wolff præsenterede formen og indholdet ved de 

introduktionsmøder som skolen og arbejdsgivere har 

afholdt for kommende trin 2 elever. 

 Formålet med mødet er, dels at afstemme forventninger og 

krav til de kommende elever, og dels at eleverne får 

mulighed for at møde kommende arbejdsgiver og få 

afklaret praktiske spørgsmål.  

 Skolen bruger også mødet til at forberede, den bedst 

mulige, modtagelse af eleverne, herunder anskaffelse af it-

rygsæk og afklaring i forhold til godskrivning. 

 Eleverne har hidtil mødt undervisere og 

uddannelsesvejledere fra skolen samt arbejdsgiver fra 

Regionen og Randers kommune.  
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De øvrige samarbejdskommuner afholder selv 

introduktionsmøder for deres elever. 

 Sammen debatterede medlemmerne i skolepraktikrådet 

indholdet til introduktionsmøderne. Der blev nedsat en 

arbejdsgruppe der vil arbejde videre med en procedure for 

indholdet for introduktionsmøderne.  

 Arbejdsgruppen er: Bente Juulsgaard, Else Ravn 

Rasmussen, Susanne Krogsgaard, Lotte Herskind, Birgit 

Søndergaard og Lene Wolff. Sidstnævnte er tovholder. 

 

5. Procedure for sygefraværspolitikken. Hvordan sikres at 

oplysninger videregives, når trin 2 elever er i somatik praktik og 

ansat i kommunen 

 Region og kommune udvekslede regler og retningslinjer 

for hvordan sygemeldinger registreres og hvordan disse 

oplysninger videregives til relevante parter. 

Opfordringen går på fortsat, at kontakte hinanden hvis 

der opstår problemer. På sigt kan der evt. udvikles en 

mere fast procedure.  

 

Orienteringspunkter 

6. Ændringer af organiseringen på Regionshospitalet Randers v. 

Birgit Søndergaard 

 Birgit Søndergaard fortalte om organiseringen på 

regionshospitalet mellem de uddannelses ansvarlig 

sygeplejersker. 

 Birgit Søndergaard fortalte om et nyt projekt på 

Randers regionshospital, hvor der sættes fokus på 

elevernes uddannelsesmiljø. 

7. Orientering fra skolen 

 Med dette referat medsendes en oversigt over projekter 

  

 Virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU) 
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Skolen ønsker, at udsende et spørgeskema til samtlige 

vejledere der har med elever at gøre i hverdagen. 

Der er tale om både kliniske vejledere og 

praktikvejledere.   

Else Ravn Rasmussen sender, i første omgang, mail til 

deltagerne i skolepraktikrådet. De bedes efterfølgende 

sende spørgeskemaet ud til de daglige vejledere. 

 

8. Orientering fra Lonnie Hald Simonsen 

 Pia Ohnemus præsenterede de nye procedurer og 

materialer som er lavet til og for elever, der ønsker 

praktik i udlandet.  

Materialerne er lavet i samarbejde med Birgit 

Andreasen (Randers kommune), Line Kristensen 

(Norddjurs kommune) og Lonnie Hald Simonsen. 

Materialet bliver offentliggjort på skolens 

hjemmeside 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/prak

tik-i-udlandet/  

 

 Datoerne for skolepraktikrådsmøderne i 2014 er: 

Torsdag 6. februar. 8.30- 12.30 

Torsdag 10. april 8.30-12.30 

Mandag 15. september 8.30- 12.30 

Torsdag 27. november 8.30- 12.30 

9. Tema drøftelse: Didaktik i praktik 

 Annette Dippel Larsen og Susanne Krogsgaard 

præsenterede pointer fra arbejdet i gruppen. 

Materialet er vedhæftet dette referat. 

 

 Anbefalingen fra gruppen er at afholde en 

temadag/eftermiddag for undervisere fra skolen og 

daglige vejledere. Der blev der nedsat en 

arbejdsgruppe som arbejder videre med at udvikle 

indhold og form. 

 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/praktik-i-udlandet/
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/praktik-i-udlandet/
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 Med i arbejdsgruppen er Annette Dippel, Irene 

Winther, Susanne Krogsgaard, Mette Frohn, Else 

Ravn Rasmussen og Lonnie Hald Simonsen. Else 

Ravn Rasmussen indkalder til et planlægningsmøde. 

 

Eventuelt 

 Dagsordnen bliver fremadrettet udsendt senest 14 dage 

inden mødedato. Alle er velkomne til, løbende, at melde 

punkter ind. 

Er der akutte sager, eller andet som ønskes på 

dagsordnen, efter dagsordnen er udsendt, skal disse 

sendes til Else Ravn Rasmussen, 

Else.ravnrasmussen@sosuranders.dk senest 1 uge før 

møde dato. 

 

Referent  

Lonnie Hald Simonsen 

mailto:Else.ravnrasmussen@sosuranders.dk

