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Din personlige uddannelsesplan 
 

Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. 

Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din 

praktikvejleder. 

 

Uddannelsesplanen er et redskab til at: 

 At understøtte overgange mellem skoledel og praktikdel 

 At følge din faglige og personlige udvikling 

 At formulere og evaluere faglige og personlige mål i SMTTE 

 

 

Oversigt over samtaler i skoleperioderne: 
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1. Kontaktlærersamtale 
 

Samtalen ligger i begyndelsen af 1. skoleperiode og kan foregå i grupper. 

 

Formålet med samtalen er: 

 At afklare dine forudsætninger i forhold til uddannelsen 

 Lave læringsmål for 1. skoleperiode 

 At aftale hvordan vi bedst kan støtte dig i din faglige og personlige udvikling 

 At lave kompetencevurdering 

 

Forberedelse til samtalen: 

 Med udgangspunkt i nedenstående fokusområder, skal du starte en SMTTE-

model som illustrerer dine tanker om emnerne. 

Vi skal tale om: 

 Hvorfor vil du gerne være social og sundhedsassistent? 

 Hvilke erfaringer omkring det at lære har du med dig fra tidligere skoleforløb 

og praksis? 

 Hvilke tanker har du gjort dig om det at være under uddannelse? 

o Hjemmearbejdsplads 

o Tid til lektier 

o Hvordan har du det med at skulle bedømmes? 

o Har du brug for særlig støtte under uddannelsen? Har du allerede lavet 

aftaler med nogen? 

 Hvad skal vi skrive i din kompetencevurdering i elevplan? 

 

Din kontaktlærer skal på baggrund af samtalen udfylde kompetencevurderingen i 

elevplan. 

Efter samtalen skal du færdiggøre din SMTTE-model som referat af samtalen.   
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2. Kontaktlærersamtale 
 

Samtalen ligger i slutningen af 1. skoleperiode 

Til samtalen skal du medbringe: 

 SMTTE model udarbejdet efter første kontaktlærersamtale 

 Skemaet om dine forventninger til praktikken og SMTTE modellen som du har 

udarbejdet i timerne ”ud i praktik” 

 

Formålet med samtalen er: 

 Evaluere på din læreproces igennem 1. skoleperiode 

 Udarbejde en skolevejledning 

 Understøtte sammenhængen mellem teori- og praktikperioder 

Vi skal tale om: 

 Hvordan har du oplevet din læreproces i løbet af skoleperioden? 

o Tilegnelse af teoretisk stof og refleksion 

o Hvordan har gruppearbejde understøttet din læring? 

 Giver SKILLS-forløbet med bedømmelse anledning til særlige tiltag? 

 Forventninger til praktikken 

 

Skolevejledningen skal indeholde dine faglige standpunkter og andre oplysninger der 

kan være relevante at kende for din praktikvejleder. Din kontaktlærer skal oploade 

skolevejledningen til elevplan, under aftaler. 

Efter samtalen skal du færdiggøre din SMTTE-model som referat af samtalen 

Det forventes at du viser din skolevejledning til din praktikvejleder. 
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3. Kontaktlærersamtale 
 

Samtalen ligger i slutningen af 2. skoleperiode. 

Til samtalen skal du medbringe: 

 SMTTE model udarbejdet efter timerne ” Ind fra praktik” i begyndelsen af 

skoleperioden 

 Skemaet om dine forventninger til praktikken og SMTTE modellen som du har 

udarbejdet i timerne ”ud i praktik”. 

 

Formålet med samtalen er: 

 Evaluere på din læreproces igennem 2. skoleperiode 

 Udarbejde en skolevejledning 

 Understøtte sammenhængen mellem teori- og praktikperioder 

 

Vi skal tale om: 

 Hvordan kan dine erfaringer fra 1. praktik få betydning for din næste praktik? 

 Hvad er dine ressourcer i forhold til psykiatriområdet? 

 Hvor vil du blive udfordret? 

 Giver SKILLS-forløbet med bedømmelse anledning til særlige tiltag? 

 

Skolevejledningen skal indeholde dine faglige standpunkter og andre oplysninger der 

kan være relevante at kende for din praktikvejleder. Din kontaktlærer skal oploade 

skolevejledningen til elevplan, under aftaler. 

Efter samtalen skal du færdiggøre din SMTTE-model som referat af samtalen. 

Det forventes at du viser din skolevejledning til din praktikvejleder. 
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4. Kontaktlærersamtale 
 

Samtalen ligger i 3. skoleperiode. 

Til samtalen skal du medbringe: 

 SMTTE model udarbejdet efter timerne ” Ind fra praktik” i begyndelsen af 

skoleperioden. 

 Skemaet om dine forventninger til praktikken og SMTTE modellen som du har 

udarbejdet i timerne ”ud i praktik”. 

 

Formålet med samtalen er: 

 Evaluere på din læreproces igennem 3. skoleperiode 

 Udarbejde en skolevejledning 

 Understøtte sammenhængen mellem teori- og praktikperioder 

 At skærpe din opmærksomhed på ”Assistenten som fagperson”. 

 

Vi skal tale om: 

 Hvilke erfaringer har du med dig fra de første praktikperioder, der kan være 

relevante at inddrage i forhold til den primærkommunale praktik? 

 Hvor mener du dine styrker ligger i mødet med den ældre borger? 

 Hvor vil du blive udfordret? 

 Giver skolevejledningen anledning til særlige tiltag? 

 Hvilke fremtidsplaner har du vedr. arbejdsliv eller fremtidig uddannelse? 

Skolevejledningen skal indeholde dine faglige standpunkter og andre oplysninger der 

kan være relevante at kende for din praktikvejleder. Din kontaktlærer skal oploade 

skolevejledningen til elevplan, under aftaler. 

Efter samtalen skal du færdiggøre din SMTTE-model som referat af samtalen. 

Det forventes at du viser din skolevejledning til din praktikvejleder. 

 

 


