
 

Referat fra Skolepraktikrådsmøde tirsdag d. 19.januar 2016 fra 

kl. 8.30 – 12.30 i lokale 13. 

Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Irene Winther(IW), Ruth 

Skriver(RS), 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), Lotte Herskind(LH), Susanne Krogsgaard 

(SK), Anne-Birgitte Rohwedder(ABN), Christina Skriver Fromm(CSF). 

Skolen er vært med kaffe, te og brød. 

Afbud: LH, ELRA, RS, IH(ikke deltaget). 

Dagsorden 

8.30 – 8.40 

1. Velkomst  

2. Godkendelse af dagsorden 

8.40 – 10.00 

 

3. Tema:  Pædagogisk model i forhold til vurdering af trin 2 elevers 

kompetenceudvikling i somatisk praktik (se vedhæftet bilag 3) 

 

Anette Dippel Larsen og Susanne Krogsgaard lavede et oplæg over 

denne model, som er udviklet på Aarhus Universitetshospital i 

samarbejde med SOSU Aarhus. 

Opmærksomhedspunkter fra præsentationen: 

 AL og SK kunne godt se en bredere anvendelse af modellen i 

forhold til både den somatiske praktik, psykiatripraktikken og 

primær praktikken. 

 Hvilke parametre skal vi være opmærksomme på for at støtte 

eleven i uddannelsen? 

 Der sættes fokus på, at materialet skal kunne bruges både til den 

dygtige og den svage elev og derfor kan gøres lidt mere 

dialogbaseret og anerkendende. 

 Hvis skolepraktikrådet ønsker at anvende materialet vil det være 

aktuelt at tage stilling til dette inden uge 5, hvor det så vil kunne 

anvendes i forbindelse med den ny praktikvejlederuddannelse. 

 Et fint redskab til at understøtte vejledernes arbejde. 

 



 

Det ønskes debatteret i skolepraktikrådet om det kunne være en model 

vi havde lyst til at udvikle i Randers med afsæt i udspillet fra Århus. 

Materialet kunne bygges ind i skolevejledningerne og dermed give en fin 

overlevering fra praktik til skole. 

 

Skolepraktikrådet beslutter at arbejde videre med materialet og ser det 

som en positiv mulighed for at lave noget fælles materiale, der kan 

støtte elevens læring undervejs i praktikforløbet. Materialet ses som et 

procesværktøj.  

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 1 praktikkontaktperson, 

en repræsentant fra regionen (AL), 1 ledelsesrepræsentant fra skolen 

(SK) og en 1 uddannelseskoordinator fra Randers Kommune. BJ 

orienterer PO om navn på uddannelseskoordinator og derefter indkalder 

PO til et møde i arbejdsgruppen. 

Punktet sættes på skolepraktikrådsmødet d. 11.marts og derefter 

præsenteres materialet og tænkningen bag dette for praktikvejlederne 

på skolepraktik- informationsmøderne i april.  

 

Det vurderes også, at et sådant materiale kan være med til at hæve 

niveauet for praktikvejledning og dermed understøttekvalitetssikring. 

Drøftelsespunkter 

4. Præsentation af modeller i forhold til løsning af merit for dansk for 

elever Drøftelse af fordele og ulemper ved mulige løsninger fremadrettet 

for trin 2 elever, som har afkortning for 2 ugers danskundervisning. 

(SK). 

SK præsenterede modellerne ud fra bilag 4 og satte fokus på fordele og 

ulemper ved de præsenterede modeller. 

Der er taget kontakt til UVM i forhold til de modsatrettede ting der er 

udfordringen i den nye erhvervsskolereform. 

Uddannelsestrin Dansk niveau  Varighed 

GF 1 D eller C 4 uger (2 uger pr. 
niveau) 

GF 2 D eller C 

Valgfag, bonusfag 
eller støttefag 

2 uger D, 2 uger C 

Trin 1 Ingen dansk  

Trin 2 C-niveau 2 uger 

 



I forhold til godskrivning for dansk skal EUD – elever (under 25 år) 

tilbydes noget andet, hvorimod EUV- elever over 25 ikke skal tilbydes 

noget andet. 

5.  Præsentation af Lurebogen og de nye modeller (ABN)  

ABN præsenterede de sidste 5 Lurebogsmodeller efter ønske fra 

skolepraktikrådet. Der er en stigende progression i de sidste 5 opgaver- 

disse er primært rettet mod trin 2. 

Til model nr. 9 spørges der til udvikling af metoden udvikles således at 

viden, færdigheder og kompetencer bliver integreret, dette vil give 

mulighed for større anvendelse både i skole og i praktik. 

De sidste lurebogsmetoder er kommet med, da der inden for 

uddannelsestænkningen er øget fokus på selvevaluering, feedback og 

læringsmål. (John Hattie) 

6. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. elevplan (PO). 

PO gjorde status på arbejdsgruppens arbejde med anvendelse af 

elevplan som pædagogisk redskab – se bilag 6. 

Elevplan vurderes ikke anvendeligt som pædagogisk redskab i 

samarbejdet mellem skole, elev og praktik men derimod som et 

kommunikationsredskab. 

Skolepraktikrådet foreslår, at arbejdsgruppen laver en kort notits til 

PASS i forhold til udfordringerne i Elevplan. 

I forbindelse med dette punkt vil skolen gerne præsentere et nyt 

projekt, som vi har fået midler til ” OneNote som portfolio og 

differentieringsværktøj”, som kan tænkes i en naturlig forlængelse af 

arbejdet med elevplan. (ABN/ CSF) 

ABN og CSF præsenterede projektet (se bilag 6a) og foreslog at starte 

projektet op med ide generering med deltagelse af elever og evt. 

vejledere. Projektet tænkes prøvet af på trin 2 holdene (marts 16 og 

nov.16) ABN og Christina Fromm er tovholdere på projektet. 

Skolepraktikrådet bakkede op om afprøvning af projektet. 

PAUSE: 10.00 til 10.15 

 

Orienteringspunkter (10.15 -12.30) 

7. Nyt fra praktikken 



Region Midtjylland er i gang med at udarbejde en overordnet 

uddannelsespolitik. 

Favrskov Kommune: 

Der har været afholdt Trin 2 ansættelsessamtaler. Der var 60 ansøgere 

til 3 stillinger. Kommunen oplevede skuffelse over elevernes beskrivelse 

af deres faglige kompetencer og der arbejdes på at skabe opmærksom- 

hed på, hvordan man kan udfordre potentielle ansøgere. Der er behov 

for, at eleverne medsender udtalelser fra arbejdsgivere og at disse er 

tydelige i deres udtryk i forhold til muligt potentiale. 

Randers Kommune:  

Trin 2: 144 ansøgere til 13 stillinger, 28 til samtale. 

Der tales ikke meget faglighed i ansøgningen og under samtalen. 

Kommunen oplever, at der mangler forberedelse til samtalen.  

Desuden arbejder kommunen med planer om ændring af strukturen i forhold 

til vejledere. Generel professionalisering i forhold til vejlederfunktionen. 

Norddjurs Kommune: 

Trin 2: 43 ansøgere, 12 til samtale, skal ansætte 6. 

Kommunen har oplevet en god proces i forhold til ansættelsesforløbet. 

Ansøgerne har været gode til at tale for sig. En udfordring har været, at 

kommunen har fået mange ansøgere, der ikke opfylder kriterierne i 

forhold til ansøgning. 

Desuden er Norddjurs Kommune i gang med at udvikle en 

uddannelsesstrategi. Her arbejdes bl.a. med følgende problematikker: 

Hvem skal være vejledere? Skal hjælpere fortsat være vejledere for trin 

1 elever? 

Syddjurs Kommune: 

Trin 2: 48 ansøgere til 4 stillinger. Alle ansøgere har været til 

gruppesamtaler. Inden samtalen har ansøgerne modtaget et 

forberedelsesbrev med input i forhold til hvad man kunne overveje inden 

samtalen. Kommunen oplevede ikke problemer med at finde gode 

ansøgere. 

Skolens fremsatte ønske om hurtig besked om, hvem kommunerne har 

ansat og hvem der tager sig af at indkalde diverse skolepapirer og 



dokumentation for skoleuddannelse i forhold til de ansatte elever. Denne 

udfordring afklares på næste Task force møde d.25.januar. 

Randers Kommune: 

8. Nyt fra skolen (HVN) 

Der er startet GF 2 hold op 18.januar – 3 hold i Randers og et hold i 

Grenå. Elevgruppen virker voksen og engageret. 

Der har været et meget stort frafald på GF 2 holdene fra november 15. 

der er p.t. ca. 30 elever på de 2 hold. 

Førstehjælp og brandbekæmpelse: 

Udfordringen med kravene til førstehjælp og brandbekæmpelse er 

svære at tolke ud fra bekendtgørelsen. Kravene i forhold til start på 

uddannelse og krav fra arbejdsgiver kan være forskellige. Et 

førstehjælpsbevis (12 timer) og et bevis for elementær 

brandbekæmpelse er nok i forhold til at starte på uddannelsen. 

For elever, som ikke har bevis for førstehjælp og elementær 

brandbekæmpelse vil skolen fremadrettet oprette IV – kursus 

(Indtægtsdækket virksomhed). 

 

HVN præsenterer en oversigt over demografisk udvikling i kommunerne 

i forhold til– antallet unge mellem 15- 17 frem til 2020 (se bilag 8). 

Antallet af unge mellem 15 og 17 falder drastisk i specielt de små 

kommunerne. HVN opfordrer til opmærksomhed på, hvordan vi 

fastholder de unge og fortsat får professionelt uddannet personale. 

Ud fra præsentationen sættes fokus på betydningen af at få sat gang i 

EUX forløbet. Skolen vil forsøge at starte EUX Velfærd op til sommer 

2016. 

Skolen har lavet en mulig samarbejdsaftale med SOSU Aarhus – hvis vi 

som skole kun kan samle en mindre gruppe. 

PÅ en EUX – uddannelse vil der indgå fag på gymnasialt niveau, som 

skal foregå i samarbejde med et gymnasium. 

HVN gør også opmærksom på betydningen af Før-SOSU hold 

fremadrettet som fødekæde til GF 2 og senere trin 1 uddannelse. 

Der er ønske om at sætte punktet vedr. EUX på dagsordenen til marts 

mødet. 



 

9. Nye praktikerklæringer og hjælpeskemaer fra PASS. (PO) 

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-

udvalg/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer 

Bilag vedr. punktet blev sendt med ud med referatet fra sidste møde. 

(Bilag 9). 

PO gennemgår bilag ny og ændringerne i forhold til de nye 

praktikerklæringer og hjælpeskemaer. Skolepraktikrådet beslutter at 

anvende de nye praktikerklæringer og hjælpeskemaer og indstiller dette 

til LUU. 

10. Aftale om punkter og tema til det ekstraordinære møde fredag 

d.11.marts 2016 

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe vedr. pædagogisk redskab 

Opfølgning på punkt vedr. brandbekæmpelse (IW) 

Optag vedr. trin 2 (IW) Overgangskrav, RKV, Ursula Dybmose 

Ferieafvikling 

Status på EUX 

11. Eventuelt 

Intet aktuelt 

Næste møde er fredag d.11.marts 2016 fra kl.8.30 til 12.30 

 

Venlig hilsen 

Pia Ohnemus 

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-udvalg/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-udvalg/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer

