
 

INDBYDELSE TIL SKOLE-PRAKTIKRÅDSMØDE 

Torsdag 6. februar 2014 kl. 8.30-12.30  på Randers Social- 

og Sundhedsskole  

 

Fra praksis 

Annette Dippel Larsen, Bente Juulsgaard, Line Kristensen, Ruth 

Skriver, Birgit Andreasen, Susanne Pallesen, Irene Winther, Birgit 

Søndergaard, Inger Halgård, Vera Larsen 

Fra skolen 

Else Ravn Rasmussen, Anne-Birgitte Rohwedder (pkt 3), Anette 

Degn Larsen (pkt 3), Joan Skov Pedersen (pkt 8 – 10) 

Afbud  

Vibeke Nielsen 

Dagsorden 

8.30-8.40 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt punkter til 

eventuelt. 

 Specielt velkommen til Inger Halgård, 

uddannelsesansvarlig fra Regionen. 

Præsentationsrunde og tilretning af dagsorden. 

 

8.40-9.10 

2. Summe-grupper mellem skole og praktik. Til forberedelse 

af dette, overvej 2 temaer/udfordringer eller spørgsmål 

som du er optaget af lige nu. 

I grupperne er der bla. drøftet: 

SOSU-uddannelsernes fremtid – i forhold til dimensionering fra 

2016. Både KL og danske regioner er begyndt at tænke i 

forventninger til fremtidig dimensionering. 



Forventningen er færre hjælpere og flere assistenter i 

kommunen og færre assistenter i regionen. Bliver der brug for 

flere sygeplejeydelser? 

Konsekvenser af den nye EUD-lov, som vi endnu ikke kender.  

Implementering og udvikling af de nye praktikmål. Der er 

gang i at udvikle/afprøve nye tiltag i de forskellige praktikker. 

Elevernes fravær. 

 

9.10-9.25 

3. Opsamling samt idéer til temaer til kommende møder. På 

bagrund af opsamlingen besluttes tema til næste møde 

samt hvem der planlægger. 

 

Det blev besluttet, at næste møde skal være uden tema, men 

med god plads til at diskutere relevante emner.  

Hvis den nye EUD-lov er kommet, sættes den på som et 

punkt: nye om EUD. 

 

9.25-9.40 PAUSE 

Orienteringspunkter 

9.40-10.15 

4. Orientering fra praktikken 

Birgit Søndergaard: den nye organisering med studie-units 

er igangsat, og der er umiddelbart positive 

tilbagemeldinger. Der vil fremadrettet blive arbejdet med 

fokus på mere tværfaglighed.  

Psykiatri og social skal akkrediteres. 

Ny oversygeplejeske i behandlingspsykiatrien Annemette 

Vejrup.  

 

5. Orientering fra skolen  



 Projekter. Til næste møde orientering om hvordan 

det går med ansøgning til videreførelse af projektet 

”It som brobygger” 

 Else er nu også uddannelseschef for 

Djurslandsafdelingen 

 Beslutning truffet i LUU vedr. sammenhængende 

forløb:  

Vi har genindført mulighed for at nye elever på deres 

ansøgningsskema kan afkrydse et felt vedr. ønske 

om at få et sammenhængende forløb, og således 

være garanteret at afslutte som assistent.  

 Antal møder i skolepraktikrådet 

Der er enighed om at mødehyppighed er passende. 

Det fungere godt med at have tema på hvert møde, 

og det er givende at have samarbejde om at 

forberede tema til møderne. Der må gerne være et 

temafrit møde ind i mellem. 

 

6. Orientering ved praktikkoordinator v. Lonnie Hald 

Simonsen 

 

 Skolepraktikinformationsmøde forår 2014 

Drøftelse 

10.15-11.15 

7. Hvordan får vi oplysninger om eleven bragt videre til 

relevante parter herunder overgangen mellem skole og 

praktik samt overgange mellem de enkelte praktikperioder 

 

 Hvilke procedurer eller gensidige aftaler findes 

allerede i forhold til ovenstående v. Bente Juulsgaard 

 

 Oplæg omhandlende forberedelse af eleverne fra 

praktik til praktik på trin 1 v. Birgit Andreasen 

 

 Oplæg omhandlende forberedelse af eleverne fra 

skole til praktik og fra praktik til skole v. Anne-

Birgitte Rohwedder 



Skolepraktikrådet roser de forskellige initiativer, og vil meget 

gerne bidrage til at udvikle procedurerne i forhold til at sikre 

overgangene mellem skole og praktik endnu bedre.  

Skolen kontakter Pass vedr. mulighed for at uploade 

praktikerklæring i stedet for at indsende original.  

Bilag vedhæftet referatet: Anne-Birgittes oplæg + Mind map 

2 eksempler på udfyldte skolevejledninger.  

 

11.15 – 11.30  

opsamling og videre tiltag 

Til næste møde sætter vi dette punkt på dagsorden igen. Til 

forberedelse næste gang læses det vedhæftede materiale 

igennem. Derefter besluttes hvorvidt vi skal nedsætte en 

arbejdsgruppe til at arbejde videre.  

 

11.30-12.25 

8. Fraværs politik v. Susanne Pallesen 

 Kan vi i skole og praktik sætte ind i forhold til 

fraværet noget tidligere? 

Skolens fraværspolitiker vedhæftet som bilag. 

Arbejdsgiver vil gerne informeres om indhold af fraværssamtaler.  

Diskussion om hvordan fravær i en praktikperiode kan blive 

informeret til både arbejdsgiver og praktikstedet. Forslag om at 

eleverne ved sygdom skal sende en mail til både arbejdsgiver og 

praktikvejleder/praktikstedets leder. Skal der laves aftaler om 

hvornår der informeres/reageres fra det enkelte praktiksted til 

arbejdsgiver (når der er forskel på praktiksted og arbejdsgiver).? 

Punktet sættes på næste møde igen. 

 

9. Skolepraktikplaner, herunder 31. december v. Irene 

Winther. Udsat til næste møde 



 

10. Underskrift på uddannelsesaftaler v/Joan Skov Pedersen 

 

Vi har fået besked fra AUB (tidligere AER) på at der skal 

strammes op i forhold til at uddannelsesaftalen skal være 

underskrevet inden eleven starter på uddannelsen. Arbejdsgiver 

kan risikere, at der ikke udbetales refusion for eleven i den 

periode, hvor uddannelsesaftalen ikke har været underskrevet. 

Skolen vil fremover være meget opmærksom på at elever ikke 

må starte inden der foreligger en underskrevet uddannelsesaftale. 

 

11. Informationsmøde på ssa – tilbagemelding fra  

arbejdsgruppe v/Birgit og Bente – udsat til næste møde. 

 

12.25-12.30 

Eventuelt  

 

Næste møde 10. april  

Skolen er vært med kaffe, te og brød. 

Afbud sendes til Karin Friis senest fredag 22. november 2013 

(karin.friis@sosuranders.dk eller telefon 89 12 41 25). 

Venlig hilsen 

Lonnie Hald Simonsen 

Praktikkoordinator/underviser 

 


