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Din personlige uddannelsesplan
Din personlige uddannelsesplan skal hjælpe dig til at få overblik over dit
uddannelsesforløb.
Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og
din praktikvejleder, og udarbejdes i forbindelse med de evalueringsdialoger du
har med din kontaktlærer.

Uddannelsesplanen er et redskab til:







At få indsigt i din måde at lære på
At følge din faglige og personlige udvikling
At reflektere over dit uddannelsesforløb og din læring gennem
uddannelsen
At formulere dine faglige og personlige mål
At evaluere dine opstillede mål
At styrke overgangen mellem skoledel og praktikdel

Uddannelsesplanen består blandt andet af referater fra dine evalueringsdialoger
med din kontaktlærer, skolevejledning og praktikerklæringer.
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Oversigt over evalueringsdialoger i skoleperioderne:
Evalueringsdialoger og skolevejledning trin 1
2.
Evalueringsdialog
/skolevejledning

1. Evaluerings
dialog

1.skoleperiode
1 uge

1.praktikperiode 2.skoleperiode
13 uger
15 uger

”Ud i praktik”
v/praktikkontaktperson

2.praktikperiode 3.skoleperiode
26 uger
1 uge

”Ud i praktik”
v/praktikkontaktperson

”Ind i praktik”
v/praktikkontaktperson

”Ind i praktik”
v/praktikkontaktperson

1. Evalueringsdialog
Evalueringsdialogen afvikles i begyndelsen af 2. skoleperiode.
Formålet med dialogen er:





At samle op og evaluere på dine erfaringer fra praktikken
At evaluere din læringsproces
At udarbejde personlige læringsmål for 2. skoleperiode
At lave aftaler om hvordan du gerne vil støttes i din faglige og personlige
udvikling

Vi skal tale om:





Dine oplevelser fra praktikken
Hvad vil du gerne blive bedre til/lære i din videre uddannelse?
Hvilke tiltag/ handlinger skal der til?
Hvilke tegn kan vi se på at du er på vej mod at opnå dine mål?

Der vil til samtalen anvendes en spørgeguide som et værktøj til dialog.
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Din kontaktlærer skal på baggrund af samtalen udfylde
kompetencevurderingen i elevplan.
Efter samtalen skal du lave et referat af samtalen.

2. Evalueringsdialog og skolevejledning
Evalueringsdialogen afvikles i slutningen af 2. skoleperiode.
Til samtalen skal du medbringe dit referat fra 1. evalueringsdialog med din
kontaktlærer.
Formålet med samtalen er:




At understøtte overgangen fra skole til praktik
Udarbejde en skolevejledning
Lave læringsmål for praktikperioden og lave aftale om hvordan du gerne
vil støttes i din personlige og faglige udvikling

Vi skal tale om:



Dine forventninger til 2. praktikperiode
Evaluering af dine læringsmål
- Hvordan er det gået med at nå målene?
- Hvad skal du arbejde videre med for at nå målene som ikke er opfyldt?
- Hvilke tegn kan vi se på om du har nået dine mål?
- Andre mål du vil sætte i forhold til din videre uddannelse?

Skolevejledningen skal indeholde dine faglige standpunkter og andre
oplysninger der kan være vigtige og relevante for din praktikvejleder at kende.
Din kontaktlærer skal oploade skolevejledningen til elevplan, under aftaler.
Der vil til samtalen anvendes en spørgeguide og skolevejledningen som et
værktøj til dialog.
Efter samtalen skal du lave et referat af samtalen.
Det forventes at du viser din skolevejledning til din praktikvejleder.

Ind og ud fra praktik
Formålet med timerne er at:



Styrke din læringsmæssige sammenhæng mellem skole og praktik
Synliggøre et sammenhængende uddannelsesforløb
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