
 

Referat fra Skolepraktikrådsmøde torsdag d. 9. april kl. 9.30 – 11.30 

Fra praksis: Irene Winther, Ruth Skriver, Susanne Pallesen, Line Kristensen, 

Inger Halgård  

Fra skolen: Else Rasmussen, Pia Ohnemus 

Afbud: Susanne Pallesen deltager fra 9.30, Bente Juulsgaard, 

Birgit Søndergaard, Vera Larsen og Anette Dippel Larsen. 

Pga. flere afbud er mødet kortet af til tidsrummet fra 9.30 til 11.30 og 

dagsordenen er ændret. 

Dagsorden 

9.30 – 9.40 

1. Velkomst  

2. Godkendelse af dagsorden 

9.40 – 9.15 

3. Summe-grupper – udsat til næste møde 

9.15 – 9.30 

4. Opsamling og tema til kommende møde  

9.30 – 9.45 – udsat til næste møde 

 

5. Tema 

 

Skill´s og Forum-metoden, læring i praksis 

 – udsat til næste møde 10. september 

 

Drøftelsespunkter 

6. Evaluering af introduktionsmøderne for nye assistenter, herunder opfølgning 

på beslutning om deltagelse af arbejdsgiver. 

-udsat til næste møde i september 

 

Orienteringspunkter 

7. Nyt fra praktikken 

Optagelse i kommunerne fylder meget nu. Der arbejdes på forskellig vis i 

kommunerne – men der var enighed om behov for nogle fælles retningslinjer- 



f.eks. i forhold til ansøgningsfrister og deadlines. Det blev understreget, at det 

var vigtigt, at regionen er med i dette arbejde. 

Skolen gav udtryk for behov for kontaktperson i forhold til dette. 

I forhold til økonomi hedder det SU for eleverne– der bliver ikke råd til 

voksenelevløn og egentlig ansættelse i kommunerne på GF 2. 

Kunne kommunerne og regioner have fælles ansøgningsskemaer? 

Syddjurs Kommune har tænkt, at de godt kunne tænke sig at have et 

ansættelsesudvalg, hvor der sidder en repræsentant fra skolen. 

8. Nyt fra skolen 

Nyt vedr. EUD-reform. Uddannelsesordninger i høring. Bilag tidligere udsendt 

Rygte om (Forventes), at der kommer ny uddannelse pr. aug.16 – nedsat 

skolepraktikplansgruppe i samarbejdsforum med repræsentation af skoler, 

kommuner og region. 

Den nedsatte skolepraktikplansgruppe vil foreslå, at man derfor laver mindst 

mulige ændringer, men kan dog ikke undgå nogle ændringer. 

Den nedsatte skolepraktikplansgruppe ønsker ikke lave om på assistentoptag 

– 1.11- forslag om at dette optag kører efter gammel ordning - 1.3, 1.7 

(kører efter nye ordning). 

Der gives udtryk for i skolepraktikrådet, at man så vidt det er muligt ønsker, 

at det personale der uddannes er efter den nyeste uddannelse. 

Uddannelse Optag  Optag  Optag  Optag 

GF1 10.august 
2015 

 18.januar 
2016 

 

GF2 10.august 
2015 

12.november 
2015 

18.januar 
2016 

18. april 2016 

Trin 1 1.februar 

2016 

1.maj 2016 1.august 

2016 

1.november 

2016 

Trin 2 1.november 
2015 

1.marts 
2016 

1.juli 2016  

 

Skolepraktikrådet kommenterer, at man går fra 3-4 optag, hvilket giver 

meget administration. 

Laves kun uddannelsesplaner frem til medio 2016. 

Skolepraktikrådet ønsker at få sendt de ændrede skolepraktikplaner for 

sommer/efterår ud, når de er klar. 

Skolepraktikrådet talte om, at det bliver en svær overgangsperiode for 

vejlederne, indtil uddannelserne falder på plads. Hvad gør vi for at 

understøtte vejlederne i denne periode? 



Talentspor: 

Fokus på talentsporet (vælges på trin 1) – hvordan ser vi det som 

arbejdsgivere? 

Talentspor kan vælges på 2 måder: 

 Eleven vælger det inden start 

 Eleven kan vælge 1 fag undervejs 

For elever, der vælger talentspor – skal der stilles større udfordringer i 

praktikken. 

Elever skal have fag på højere niveau, man går fra avanceret til ekspert. 

 

EUV – elever: 

Elever over 25 år: 

Trin 1 

1. Den elevgruppe der kommer med mere end 2 års relevant 

erhvervserfaring. (krav om både som ude og inde kørende, dagvagt og 

aftenvagt, arbejdet i teams, omsorgsarbejde.. ) 

Skal ifølge bekendtgørelsen ikke have GF 2 – men eleven vil komme til at 

mangle naturfag. 

2. Elevgruppe med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring. 

Skal have et fuldt GF 2(evt. merit for dansk), merit i praktikken, når de 

kommer på trin 1. 

3. Elevgruppe uden erfaring 

Skal gennemføre et fuldt uddannelsesforløb 

 

Trin 2: 

1. Vil ikke omfatte mange elever – tilsvarende krav som under trin 1 i 

forhold til erfaring. 

2. Vil være en del elever –trin 1 -uddannet med erfaring – skal have en 

afkortning på 10 % i skoleundervisningen (krav). 

3. Elever, der kommer direkte fra trin 1. 

 

En stor udfordring vil blive elever, der skal følge overgangsordninger. 

I forhold til at afholde RKV for GF 2 og trin 1 planlægger skolen at lave dette på 

een gang. 

 



Ny organisering af praktikkoordinatorfunktionen. Bilag tidligere udsendt 

Pia Ohnemus orienterede kort om den nye organisering af 

skolepraktiksamarbejdet. 

 

Eventuelt 

Hvilken information skal skolen have fra kommunerne i forbindelse med 

ansættelser af elever? 

En underskrevet uddannelsesaftale. 

Kopi af ansøgningsskema, hvis eleven skal RKV – afklares. 

GF 2 ansøgere optages direkte af skolen. 

Organisering af hjemmeside i forhold til links til kommuner. 

Regionen orienterer om en model de samarbejder med Århus skolen om. ”Fælles 

pædagogisk redskab til kompetencevurdering af ssa- elever”.  Bilaget er udsendt 

til skolepraktikrådet direkte af Inger Skov Halgård. 

Projekt fortællespor er afsluttet. Se afsluttende rapport på skolens hjemmeside: 

http://sosuranders.dk/indhold/om-skolen/udviklingsprojekter/projekt-

fortaellespor/ 

Punkter til næste møde: 

Temaet fra dette møde på næste gang - Skill´s og Forum-metoden, læring i 

praksis 

Håndtering af elever med Talentspor 

Besøg af kontaktpersoner til skolepraktiksamarbejde i kraft af den nye 

organisering 

Næste møde udvides med en time 

Næste møde 10. september 2015 

 

Referent  

Pia Ohnemus 

 

 

http://sosuranders.dk/indhold/om-skolen/udviklingsprojekter/projekt-fortaellespor/
http://sosuranders.dk/indhold/om-skolen/udviklingsprojekter/projekt-fortaellespor/

