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Referat fra skolepraktikrådsmøde  

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Torsdag den 15.september 2016 kl. 8.30 – 12.30 

    

Deltagere: Bente Juulsgaard(BJ), Irene Winther(IW), Ruth Skriver(RS), Anette Dippel Larsen(ADL), 

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

 

Fra skolen: Helle Vestergaard Nielsen (HVN), Lotte Herskind (LH), Maria Dyhrberg Rasmussen 

(MDR), Rie Halling Steen (RHS), Susanne Christensen (SC), Pia Ohnemus(PO). 

 

Afbud: Susanne Krogsgaard(SK) – Lotte Herskind deltager i stedet for. (IH). 

 

1. Velkomst 

2. Præsentation af ny Direktør Maria Dyhrberg Rasmussen  

Kort præsentation af skolens nye direktør, som orienterede om, at det der lige nu fylder meget i 
skolens bestyrelse og direktion er den nye dimensioneringsaftale, som er en stor udfordring for 
skolen. Der forventes en væsentlig nedgang. Der sendes orientering ud vedr. denne udfordring til 
borgmestrene i de 4 samarbejdskommuner. 

  

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes. 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde – skolen foreslår, at dette punkt udgår fremadrettet, 
da referatet jo er godkendt efter sidste møde og lagt på skolen hjemmside. 

Skolepraktikrådet vedtager dette. 

 

5. Tema:  
 

Hvordan sikrer vi patientens retssikkerhed i forbindelse med f.eks. cases fra praksis, som elever 

tager med tilbage på skolen og arbejder videre med? (Oplæg fra Praksis ved ADL) 
 
ADL præsenterer oplæg om patientens retssikkerhed og lægger op til debat. PP vedhæftet) 
Udfordringen er tavshedspligten i forhold Forvaltningsloven, persondataloven og offentlighedslo-
ven. 
Hvornår er en patients data anonymiseret? Ved anvendelse af cases – kan data så spores tilbage til 

patienten? 
Hvordan kan vi arbejde med at anonymisere data, så vi kan praktisere teorien i praksis? 
Udfordringen er, at elever bærer data og videndeler med hinanden, som en naturlig del af deres 
læring. 
Teknologien kan gøre, at der er en ny og større udfordring i forhold til dataanonymisering. Et eks. 
på dette kunne være anvendelse af One-Note projektet, hvor fokus er på læring og ikke på borge-
ren. 

Skolepraktikrådet foreslår, at der undervises i dette tema om dataanonymisering og One- Note på 
et skolepraktikinformationsmøde for vejledere. Det anbefales, at sætte fokus på dette tema, da 
vejlederen i det daglige måske ikke tænker specielt på denne udfordring. 
Vi er som uddannelsessted og arbejdsgivere udfordret på den digitale skriftlighed og hastigheden 
af denne. 
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Drøftelsespunkter: 

6. Drøftelse af oplæg fra arbejdsgruppen vedr. fælles samarbejdspapir i forhold til ansættelses-
proces?   

Arbejdsgruppen gennemgår forslaget til fælles samarbejdspapir. 

Det understreges at have fokus på betydningen af de 2 profiler (social- og sundhedshjælperen og 
social- og sundhedsassistenten) og tydeliggøre dem for kommende ansøgere bl.a. i forbindelse 
med ansøgningscafeen. 
HVN beder RS og ADL om at orientere regionen om betydningen af, at der løbende gives besked til 
skolen om ansættelser frem for at sende en samlet orientering, når alle bekræftelser er indgået. 
Dette vil have stor betydning for skolens arbejdsproces i forhold til udarbejdelse af uddannelsespla-
ner. 

HVN orienterer om brev udsendt af FOA i forhold til krav om, at elever i forbindelse med ansøgning 
skal vedlægge fraværslister – dette kan ikke stilles som et krav. 
Skolen opfordrer eleven til selv at medbringe fraværsliste til ansættelsessamtaler og dermed sætte 
fokus på stabilitet i forhold til at give et positivt indtryk af sig selv som kommende medarbejder. 

Det aftales, at det er arbejdsgiver der rykker eleven i forhold til manglende dokumentation for an-
den uddannelse, førstehjælp, grundfagsniveauer mm. 

Arbejdsgruppens udkast til fælles samarbejdspapir rettes til i forhold til kommentarerne fra skole-
praktikrådet og sendes ud med referatet. 

 
7. Ny uddannelser – hvad er status på de nye uddannelser. Kort rids af uddannelserne. 

 
 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 

LH orienterede om, at der er afholdt eksamen i Pleje og dokumentation med elever både på avan-

ceret og ekspertniveau og det viste sig tydeligt, hvem der var talent-spors elever og hvem der ikke 
var. BJ ønsker et eksempel på, hvordan det giver sig til udtryk i undervisningen og i eksamen, hvor 
vidt man er talentsporselev eller ordinær elev og foreslår, at dette kunne præsenteres for vejledere 
på et skolepraktikinformationsmøde. 

LH laver kort oplæg om den nye social- og sundhedshjælperuddannelse og PP sendes ud med refe-
ratet. 

LH orienterer om forslag til placering af påbygning i den nye ordning – se vedhæftet PP. 

Påbygning er ikke noget alle elever skal igennem, dette giver en problematik i forhold til den nye 
model.  

Dette forslag skal ikke besluttes på dette møde, men HVN påpeger, at det er vigtigt for skolen at få 
afklaret, hvad arbejdsgiverne tænker i forhold til dette i forhold til skolens planlægning – ressour-
cedækning mm. 

Det understreges, at eleven har ret til påbygning, men dette skal afklares sammen med arbejdsgi-

ver ved uddannelsesaftalens indgåelse. Aftalen om påbygning kan dog senere erstattes af mere 
praktik, såfremt eleven har mere brug for det. 

Skolepraktikrådet udtrykker interesse for model 1 – men den endelige beslutning tages i LUU. 

 Social- og sundhedsassistentuddannelsen 
SC præsenterer et kort oplæg om den nye social- og sundhedsassistentuddannelse. PP sendes ud 
med referatet markeret med vandmærke som udkast. 
Der arbejdes i region midt og nord med et udspil til fælles skolepraktikplaner, hvor skoleperiode 1 

er er delt op i 2 perioder og primærpraktikken også er opdelt i 2 perioder. 
Skolepraktikrådet synes oplægget til uddannelserne ser godt og gennemarbejdet ud. 
Den nye uddannelsesordning forventes godkendt i slutningen af september 

 
 

8. Debat på arbejdet med fælles skolepraktikplaner for i regionen? 
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 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 
 Social- og sundhedsassistentuddannelsen 

 

HVN laver en kort opsummering på skolepraktikplanerne i regionen – der arbejdes videre med 
disse modeller samt overvejelser i forhold til antal optag. 
De nye skolepraktikplaner påtænkes med start fra assistentuddannelsen 1.februar 2017. 

 

Orienteringspunkter 

 
9. Nyt fra praktikken.  

SP orienterer om, at Syddjurs Kommune skal i gang med den nye IGU uddannelse – integrations-
uddannelse. Et kombineret forløb med sprogskole og praktik. Pt. En holdstørrelse på 14 personer. 
Der skal findes en del praktikpladser i forhold til dette. Syddjurs Kommune håber der er potentielle 

elever til et kommende FØR SOSU forløb. Holdet er startet.  

IW orienterer om, at Favrskov Kommune er optaget af dimensionering. Der skal bl.a. kigges på an-
tallet af assistent vejledere. 

I forhold til psykiatriområdet er regionen lidt afventende i forhold til at få godkendt uddannelses-
ordningerne for at kunne komme videre. 

 
10. Nyt fra skolen. 

 
Status på EUX- velfærd 
Præsentation af EUX- koordinator Rie Halling Steen som er startet 1.april og har været med i ud-

viklingen af forløbet. RHS underviser i erhvervsfag på EUX, 1 underviser fra Tradium i samfundsfag 
på EUX, 1 dansk-engelsk underviser på EUX her fra skolen. 

 Hvordan er EUX-holdet kommet fra start? 
Skolen er glædeligt overrasket over niveauet – eleverne går til opgaven med gejst. Arbejder rime-
ligt selvstændigt og har fagligt fokus. Følges tæt i forhold til om de kan følge med på C-niveauet. 3 

C- niveau fag på 8 uger er en stor udfordring. Status: vi er godt i gang. En udfordring er ind imel-
lem samarbejdet med EUD klasserne – niveauforskellen er for stor. 

Der samarbejdes med læringskonsulenter fra undervisningsministeriet i forhold til udvikling af for-
løbet 
Der samarbejdes desuden med ”Tradium” i forhold til de underviserkompetencer vi som skole ikke 
selv har. Al undervisning foregår her på skolen. Der arbejdes med løbende evaluering af temaerne 
og sammenhængen af C-niveaufag og erhvervsfag. 
Der arbejdes på, at der laves uddannelsesaftaler for EUX-eleverne fra sommer 2017. 

Sideløbende køres der forløb på VUC med opkvalificering på 3 – C-niveau fag for kommende GF2 
elever, som er ældre end de elever, der er startet på GF 1 - i forhold til kobling på GF 2 EUX. En 
udfordring er, om der kan samlæses på erhvervsfag på GF 2. 
ADL kommenterer, at det er vigtigt at skolen kommer ud og fortæller om starten på EUX og den 
succes det har været. 

 Oversigt over hvilke kommuner og fagretninger EUX – eleverne kommer fra (bilag vedhæf-
tet) 

Skolen spørger ind til betydningen af elevernes alder i forhold til uddannelsesaftaler – arbejdsgi-
verne kommentere, at alder er ikke nogen udfordring – det løses. 

 Tilbagemelding fra kommunerne om der er mulige EUX-kandidater på GF 2 SOSU. 
Alle 4 kommuner: Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Favrskov og Re-
gionen er interesseret. 
Det understreges, at EUX – eleverne indgår i dimensioneringen. I den forbindelse kan det være en 
fordel, at dimensioneringen på social- og sundhedsassistentuddannelsen er steget. 
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Orientering og status på aftaler i forhold til 25 års reglen, euv, RKV mm.  
Herunder konsekvenser af 25 års reglen for vores elever. 
 
Elevens alder er med afsæt i forhold til elevens start på GF2. 

Fra august 2016 optaget har alle elever haft de korrekte uddannelsesaftaler. De 2 tidligere hold 
kan der laves ændrede aftaler på, for de elever, der viser sig at have behov. 
Hvordan forholder vi os i forhold til de elever, der fra start har haft en uddannelsesaftale, som ikke 
har været korrekt – bl.a. i forhold til de 10% s afkortning? 
Der er i skolepraktikrådet enighed om, at der laves en aftale, der er så pragmatisk som muligt i 
forhold til den aktuelle elev. 
 

Revideret udgave af beskrivelse af praktikkontaktpersonens opgaver  
 
PO orienterer om ændringer i beskrivelsen af praktikkontaktpersonens opgaver og skolepraktik er 
enige i disse ændringer. 

 
11. Aftale om punkter og tema til kommende møde  

 
 Undervisningsplaner/ udbudspolitik 
 Opfølgning på oplæg om patientens retssikkerhed -  hvad er behovet hjemme i de enkelte 

kommuner/regionen. 
 Hvordan praktiseres talentspor? 
 Regionen ønsker at blive inviteret mere ind i processen omkring LUPPEN undervejs i den 

løbende proces. Fint med kommentarer på skolepraktikrådsmøde. 

 De nye lokale undervisningsplaner er klar til næste møde – disse sendes ud i god tid, så 
der er mulighed for at orientere sig i dem inden mødet. 

 Hvordan rekrutteres fra GF2 til assistentuddannelsen? Erfaringsudveksling og inspiration 
 Mødestruktur fremadrettet – hvad gør vi i forhold til de nye udfordringer? Både LUU og 

Skolepraktikråd. Skolen laver forslag og sender ud inden mødet. 
 

 

12. Eventuelt.  

PO orienterer om, at skolen skal lave en VTU - Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 

Det aftales, at drøftelsen om, hvem der skal besvare VTU kan bringes ind i LUU fremadrettet. 

I den aktuelle situation sendes kopi af selve spørgeskemaet ud til arbejdsgiver, så man kan orien-
tere sig i det, inden man klikker ind i selve Survey - spørgeskemaet. Dette gøres af hensyn til, at 
spørgeskemaet sendes til den korrekte person i forhold til besvarelse af skemaet. 

 

Næste møde er 28.november fra.8.30-12.30. 

 

Venlig hilsen 

Skolekoordinator 

Pia Ohnemus 


