
Referat fra Skolepraktikrådsmøde Mandag 15. september 2014 

 

Fra praksis: Line Kristensen, Susanne Pallesen, Irene Winther, Bente Juulsgaard, 

Birgit Søndergaard (som gik 11.30) 

Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Anette Degn Larsen, Lene Wolff, Vibeke Nielsen, 

Lonnie Hald Simonsen 

 

Afbud: Annette Dippel Larsen, Vera Larsen, Inger Halgård, Ruth Skriver 

 

Dagsorden 

1. Velkomst  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsorden godkendt. 

 

3. Summe-grupper 

 

 Emnet i summegruppen var tanker og ønsker til elevplan, derfor deltog 

Anette Degn Larsen som elevplansansvarlig fra skolen.  

 Der er ønsker om, at elevplan kan fungere mere som et pædagogisk 

samarbejdsredskab mellem arbejdsgiver, elev og skole. 

 Udarbejdelse af praktikerklæringer ønskes, fremadrettet, at kunne 

udfyldes og sendes gennem elevplan. 

 Anette Degn Larsen har samlet ønskerne og vil deltage, både til 

elevplanskonference i september samt til mødet skolepraktikrådet i 

december.  

 Skolepraktikrådet ønsker deltagelse fra UNI-C eller deltagelse fra 

underviser på Herning skolen og hende fra Herning Brande kommune. De 

kan fortælle hvad de gør i praksis, og hvordan skole og 

praktiksamarbejder. Anette Degn Larsen og Else Ravn Rasmussen vil 

undersøge muligheden for dette samt planlægger næste møde,- som er 

flyttet fra 27. november til 4. december. 

 

Drøftelsespunkter 

4. Aftaler i forhold til informationsmøde for trin 2 v. Lene Wolff 

 

 Tidligere på året diskuterede skolepraktikrådet, muligheden for at alle 

samarbejdskommuner samt regionen skiftedes til at deltage i 

informationsmøder for kommende trin 2 elever. Det er meget 



ressourcekrævende for specielt de mindre kommuner der ansætter få 

elever samt har elever der går på andre skoler. De kommuner mødes 

med eleverne på andre måder. 

 Skolepraktikrådet er enige om at forsætte med informationsmøder for 

trin 2 elever indtil august 2015. Hvis møderne skal fortsætte derefter, 

kan man lave en fordeling i forhold til antal elever. 

  Følgende er planen: 

7. oktober 2014 kl. 16.30-19.00 deltager Bente Juulsgaard og Birthe 

Søndergaard 

2. februar 2015 kl. 16.30-19.00 deltager Line Kristensen og Annette 

Dippel Larsen 

9. juni 2015 kl. 16.30-19.00 deltager Bente Juulsgaard og Ruth 

Skriver 

 Bliver man forhindret, skal man selv sørge for vikar. 

 

5. EUD reform med fokus på arbejdsgangene for arbejdsgiver og skolen. 

 

 Else Ravn Rasmussen præsenterede EUD ”her og nu”.  

Powerpoint oplægget medsendes dette referat.  

Vibeke Nielsen informerede om elevoptag og gav et bud på hvordan og 

hvilke samarbejdsaftaler der skal være mellem skole og arbejdsgiver 

efter reformen træder i kraft august 2015.  

Emnet diskuteres igen ved kommende skolepraktikrådsmøde d. 4. 

december 2014. 

 

 Line Kristensen præsenterede et oplæg som skolepraktikrådet kan 

diskutere i forlængelse af skolens EUD oplæg. Hun fremhævede bl.a. 3 

hovedområder: 

 

o Lovgivningsmæssige 

o Samarbejde mellem skole og arbejdsgiver 

o Det pædagogiske perspektiv hvor der tænkes i nye muligheder.  

 

 Det besluttes at skolepraktikrådet, til næste møde, diskuterer 

ovenstående. 

 

6. Trin 2 elever med udd. start til august 2015 

 

 Skolepraktikrådet er imødekommende overfor at trin 2 elever starter 29. juli 

2015 i stedet for 1. august 2015. Skolen bringer dette videre til mødet i det 

lokale uddannelsesudvalg. Birgit Søndergaard indvender at man fra regionens 

side ønsker, at alle skoler i regionen har den samme løsning. Både Regionen og 

flere af samarbejdskommunerne samarbejder med flere skoler.  Emnet foreslås 

drøftet i Samarbejdsforum for sosu uddannelsen. 

 



 Skolepraktikrådet diskuterede formuleringen, omhandlende 31. december, på 

skolepraktikplanerne for trin 2 optag november og marts. Fremadrettet vil 

aftalerne omkring d. 31. december fremgå tydeligt. 

 

 

 

Orienteringspunkter 

7. Fra praktikken 

 Pkt. flyttes til næste møde 

 

8. Fra skolen 

 Skolen er optaget af EUD, da der har været oplæg om dette orienteres 

der ikke yderligere fra skolen. 

 

9. Fra praktikkoordinator 

 Præsentation af LURE bog. 

Formålet med LURE bogen er, at du i skole og praktik bruger samme 

læringsredskab i forhold til at træne eleverne i at reflektere og 

dokumentere. LURE bogen skal ses som en afløser for log bogen  

L u r e står for: 

L = Læring 

U = Undren 

R = Refleksion 

E = Evaluering 

 

LURE bogen indeholder 6 forskellige metoder, dette for at tilgodese, at 

elever har forskellige tilgange til at lære.   

På skoleperiode 1 vil eleverne blive introduceret til alle metoderne, men 

kan derefter vælge den metode, der passer eleverne bedst. 

 

Skolepraktikrådet blev præsenteret for de forskellige metoder og blev 

samtidig informeret om at LURE bogen vil blive præsenteret for alle 

eleverne på både trin 1 og trin 2. I Grenå vil LURE bogen bliver afprøvet 

mere tæt sammen med et par praktiksteder fra både Syd Djurs og Nord 

Djurs. 

 

 Datoer for 2015 blev vedtaget. 

 

Eventuelt 



 Intet under eventuelt 

Punkter til mødet 4. december 

 EUD reform 

 Samarbejdsaftaler mellem skole og arbejdsgiver i forhold til optag 

 Elevplan 

 

Referent Lonnie Hald Simonsen 


