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Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 – 

13.30 

Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Birgit Søndergaard(BS), Irene Winther(IW), 

Ruth Skriver (RS), Vera Larsen(VL), Anette Dippel Larsen(ADL), Susanne 

Pallesen(SP), Line Kristensen(LK), Inger Halgård(IH)  

Fra skolen: Else Ravn Rasmussen(ERR), Helle Vestergaard Nielsen(HVN), Pia 

Ohnemus(PO), Anne-Birgitte Rohwedder(ABN) (11.30 til 12.00), Anette Degn 

Larsen(AL) (11.30 til 12.00). 

Afbud: Ruth Skriver deltager frem til kl.12.00, Inger Halgaard, Vera Larsen. 

Dagsorden 

1. Velkomst  

 Præsentation af ny uddannelseschef Helle Vestergaard Nielsen 

 Annette Dippel Larsen – uddannelsesansvarlig sygeplejerske på 

regionshospitalet Randers deltager i skolepraktikrådet fremadrettet og 

erstatter Birgit Søndergaard. 

 Generel præsentationsrunde 

 Vera Larsen Mariagerfjord Kommune deltager ikke i 

skolepraktikrådsmøderne fremover, da Mariagerfjord Kommune 

fremadrettet ikke sender elever til Randers.  

2. Godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendes. 

3. Tema:  Skill´s og Forum-metoden, læring i praksis  

 

 Præsentation og evt. afprøvning af Forum-metoden v/RS 

 

RS indledte med et oplæg om forum-metoden (Bilag 1) 

Kursus i Forummetoden er udviklet af Susanne Storm. Metoden anvendes både 

teoretisk og praktisk i forhold til eleverne. Bl.a. i form af situationsspil fra 

praksis. Social- og sundhedsskolen i Skive har lavet et projekt med fokus på 

samarbejde med praksis og har lagt små filmklip og ideer på deres hjemmeside i 

forhold til forummetoden. 

Forslag til anvendelse: 

Eleverne introduceres til metoden på skolen. Med afsæt i modellen fra Skive har 

man i teoriperioden afsat 3 praksisdage og tilsvarende 3 skoledage 

(refleksionsdage) i forbindelse med praktikperioden. 

Se yderligere information i vedlagte PP fra RS. 

Vigtigt at gå fra fakta til et fiktivt spil, så det ikke er en situation, der kommer 

for tæt på personen. Jokeren vigtig i forhold til at lede og afslutte spillet. 

Metoden kan anvendes både på trin 1 og trin 2. 

 

 Kvalificering af praktikvejlederne før-under-eftervejledning v/IW. 
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Favrskov Kommune har haft fokus på Trin 1 vejledere i forhold til før- under- 

eftervejledning. Værdien af før-under- og eftervejledning har haft stor betydning 

i forhold til læring. Metoden lægger op til mange måder at lære på. (Bilag 2)  

 

 Skill’s metoden på skolen v/ ERR 

 

Metoden anvendes på skolen som afslutning på en skoleperiode og bedømmelse 

af eleven på Trin 2. Eleven får udleveret en skriftlig opgave, der retter sig mod 

case. 

Metoden giver mulighed for at omsætte teori til en handling i et situationsspil. 

Situationen gennemspilles med andre elever er publikum og kombineres med 

eftervejledning. Eleverne skal vise deres teori i praksis og dette følges op af en 

samtale mellem elev og underviser.  

Denne metode anvendes på trin 2 i forhold til somatikpraktik og psykiatripraktik. 

Alle elever prøver metoden, da den ligger til grund for bedømmelse af eleven. 

Udfordringen i metoden er elevens situation i forhold til bedømmelse. 

En interessant tanke er - kan de 3 metoder tænkes sammen: forumspil, før- 

under og eftervejledning og Skills? 

 

 Gruppedrøftelse: Hvilken inspiration får I i forhold til både 

skolepraktiksamarbejdet og kvalificering af elevernes læring i praksis.   

 

Metoderne giver et godt fokus på praksisnærhed i forhold til både elev, 

underviser og vejleder.  

Drøftelsespunkter 

4.  Håndtering af elever med Talentspor og højniveau fag i hhv. skole og 

praktik (ERR) 

Henvisning til nyeste uddannelses ordning hvor fag på ekspert niveau er 

beskrevet. Indholdet i faget er det samme – taxonomien er løftet, f.eks. er 

Forklare ændret til begrunde og vurdere. Højniveau fag er de samme som 

talentfag. 

 

Else foreslår, at vi bruger PASS definitionen af talenter. 

 

Spørgsmål til afsæt for drøftelse: Talent – hvem er talent elev? Hvordan vælges 

talentspor? Hvordan håndteres talenteleverne i hhv. skole og i praktik? 

 

På skolen arbejdes der på at skrive ind i LUPèrne, hvordan man arbejder med 

fagene på de forskellige taxonomiske niveauer. 

Der kom forslag om, at man forholdt sig til, hvordan elever på talentspor kan 

arbejde i praktikken ud fra taxonomien i forhold til begreberne: forklare – 

begrunde-vurdere (Avanceret/ ekspert). 

Praktikken ønsker, at vejlederne bliver klædt på i forhold til elever på talent- 

spor. Et dilemma i forhold til at praktikmålene er, at disse ikke er på et højere 

niveau, selv om eleven har valgt fag på talentniveau. 

Praktikken skal orienteres om, hvor vidt eleven arbejder med talentspor eller 

ikke. 
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I Regionen er man klar med ansøgningsskema pr. 1.oktober – her afkrydser 

ansøger ønske om talentspor. Der er ikke nogen vurdering af eleven i forhold til 

om de magter talentniveauet. 

 

Favrskov kommune: 

Der er forskel på metoden for trin 1 og trin 2.  Eleven, der ønsker talentspor 

(trin 2) - tages op til ansættelsessamtalen. I forhold til Trin 1 overvejes det om 

GF 2 underviserne på skolen kan vejlede eleven i forhold til niveau. 

 

Dilemma – vælger man talentet for hele sosu-uddannelsen? 

HVN undersøger dette hos PASS. 

ADL beder om, at Birthe Mikkelsen fra regionen orienteres, hvis dette er 

tilfældet. 

 Fra skolens side understreges det i forhold til anbefaling af elever, at det ikke er 

aktuelt med overlevering af ”papir” grundet skolens tavshedspligt– men eleven 

må gerne selv videregive vejledning. 

Skolepraktikrådet foreslår, at der beskrives kriterier i forhold til talentelev: 

Hvad kendetegner en talentelev? Beskrivelsen lægges på skolens hjemmeside. 

Elev og arbejdsgiver afkrydser muligt talentspor før uddannelsesaftalen sendes 

til skolen. Skolen kan ikke afgøre dette, beslutningen tages af elev og 

ansættende myndighed i fællesskab. 

Valg af talentfag skal som udgangspunkt ske i forbindelse med at 

uddannelsesaftalen indgås eller senest 2 uger før faget påbegyndes. Hvis valget 

sker efter den oprindelige uddannelsesaftale er indgået, sker det som en 

tillægsaftale til den oprindelige uddannelsesaftale. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der laver et oplæg til næste møde om 

samarbejde mellem skole og praksis i forhold til talentelever. 

SP, BJ, ADL og HVN. PO indkalder til første møde. 

 

EUX forløbet forventes at starte op i august 2016(punktet sættes på til næste 

skolepraktikrådsmøde).  

 

5. Oplæg om skolepraktikplaner efter ny ordning trin 1 (Bilag udsendt 

tidligere af ERR).  

 

HVN gennemgår model 5a, som er udarbejdet i samarbejde med Århusskolen. 

Skolepraktikrådet synes positivt om den model, da den tilgodeser en fornuftig 

fordeling af elever henover året både i forhold til skole og praktik samt giver 

mulighed for afkortning til de elever, der har krav på det. 

De 4 ugers erhvervsrettet påbygning og skolens forslag til placering er 

skolepraktikrådet ligeledes enig i og positiv overfor. 

 

6. Samarbejde mellem skole og praktik i forhold til optagelsesprocedure 

 

Regionen – Birthe Mikkelsen er tovholder for processen. 

Der er nedsat arbejdsgruppe der udarbejder procedure for ansættelsesforløb. 
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Desuden er der udarbejdet ansøgningsskema, som er klar til brug 1.oktober. 

Regionens system til stillingsopslag generelt anvendes. Ansøger kan ikke gå 

videre i skemaet uden at have uploadet aktuelle bilag. 

Uddannelsesniveau Optag Besked 

Trin 2 Marts 2016 20.01.2016 

Trin 2 Juli 2016 20.05.2016 

   

Trin 1 Februar 2016 01.12.2015 

Trin 1  Maj 2016 01.03.2016 

Trin 1 August optag 01.06.2016 

Trin 1 November optag 01.09.2016 

 

Favrskov: 

Der anvendes kommunens rekrutteringssystem – Jobportalen. 

Ansøgningsskemaet kommer til at ligge på kommunens hjemmeside – således at 

skolen kan linke til. 

Ønske om deltagelse i informationseftermiddag, hvor elever kan snakke med 

arbejdsgivere.  Kan evt. placeres i forbindelse med skriveværksted for hhv. Sosu 

og PAU (20.10 og 21.10 – skriveværksteder). Tilbuddet skal afklares i forhold til 

skolen. 

 

Norddjurs Kommune: 

Er ikke helt på plads endnu, men der anvendes elektronisk rekrutteringssystem. 

 

Randers Kommune: 

Hjemmesiden er rettet til med skabelon til ansøgningsskema med vejledning til 

udfyldelse. E-rekrutteringssystem. Ansættelsesudvalg: 3 uddannelses-

koordinatorer og BJ. 

Kommunen har opmærksomhed på betydningen af deadline i forhold til at få 

udarbejdet individuelle uddannelsesplaner, læse-skrive vanskeligheder og 

lignende. 

 

Generelt for ansættende myndighed: 

Ansøgere får svar på mail og bedes bekræfte ønsket om optag indenfor 3 dage - 

fælles deadline for alle arbejdsgivere. 

 

7. Evaluering af introduktionsmøderne for nye assistenter, herunder 

opfølgning af beslutning om deltagelse af arbejdsgiver.  (ERR) 

 

Både skole og arbejdsgivere oplever, at det har fungeret godt. Den generelle 

tilbagemelding er, at arrangementet må ses som et skolearrangement – 

ressourceforbruget er for stort for arbejdsgiverne/praksis. 

Koncepten fortsættes ikke på den lange bane. Det aftalte arrangement 

d.8.oktober betragtes som et rent skolearrangement, evt. med deltagelse af 

Randers Kommune. 

 

Orienteringspunkter  

8. Præsentation af pilotprojekt fra arbejdsgruppen vedr. elevplan (Bilag 3) (AL) 
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Der gøres opmærksom på, at skolen er ansvarlig for, at der skal være skrevet 

uddannelsesmål ind i elevplan. 

Elevens bidrag i forhold til at skulle ud i praktik skal fremgå – inspiration kan 

hentes i pilotprojektet afviklet på Djursland. 

Eleven skal dokumentere dagsorden til ugeevalueringer i elevplan og der er 

ønske om at afprøve praktikerklæringen elektronisk. 

Vejledere fra praksis kan have behov for en overlevering fra praksis til skolen. 

9. SCK projektet (Bilag 4) ABN 

SCK projektet er finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling og er 

lavet med afsæt i kompetenceudvikling for undervisere. Projektet integreret i 

undervisningen fremadrettet – positivt at det ikke blot er et projekt. 

10. Nyt fra praktikken 

11. Nyt fra skolen 

 Orientering om skolepraktikplan for trin 2. 

Skolepraktikplan trin 2 november 2015    

Skolepraktikplan trin 2 nov 2015 EUV 1 og EUV 2 

Skolepraktikplanerne er sendt ud og ligger på hjemmesiden. Skolepraktikplanen 

for marts 16 er endnu ikke klar. 

 Revision af retningslinjer for praktikken (ERR) - udsat til næste møde. 

Retningslinier for praktikuddannelsen  

 

 Mødekalender 2016 (Bilag 5). Datoerne accepteres – evt. ønsker om 

ændring sendes på mail til PO. 

 

 13.00-13.15: Præsentation af kontaktpersoner til praktikken (Susan 

Østervig Jensen og Christina Skriver From deltager) - udsat til næste 

møde. 

 

 13.15-13.30:  Aftale om punkter og tema til næste møde 

d.30.november:  

1. Tema aflyst på næste møde pga. af tidspres. 

2. Arbejdes videre med ide fra arbejdsgruppen vedr. projektopgave 

– talentspor i praktikken. 

3. Retningslinjer for praktikuddannelsen. 

4. Besøg af praktikkontaktpersoner. 

o  1.møde i 2016 – opfølgning på projekt vedr. elevplan. 

Eventuelt 

Intet aktuelt.    Næste møde er 30.november fra kl.8.30 til 12.30 

http://www.sosuranders.dk/media/6613953/150831_skole-praktikplan%20assistent%20november%2015.pdf
http://www.sosuranders.dk/media/6613950/150831_EUV%20skole-praktikplan%20assistent%20november%2015.pdf
http://www.sosuranders.dk/media/4863924/150116_praktikuddannelseretningslinjer_SOSU.pdf

