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Referat fra skolepraktikrådsmøde  

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Mandag d.28.november 2016  

     
 

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

Susanne Pallesen(SP), Lene Ballegaard(LB), Inger Halgaard (IH). 

 

Fra skolen: Helle Vestergaard Nielsen (HVN), Susanne Krogsgaard (SK), Rie Halling Steen (RHS), 

Lene Wolff (LW), Lotte Herskind (LH), Pia Ohnemus (PO). 

 

Afbud: Ruth Skriver, Lene Ballegaard. 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendt. 

 

2. Tema:  

Undervisningsplaner: 

På mødet tages Lupperne op efter følgende plan: 

 GF2 EUX (EUX- koordinator Rie Halling Steen) 

RHS gennemgår kort ændringerne i LUP for GF2 EUX. 

Der er 2 dage med gymnasiale fag om ugen. Engelsk og samfundsfag skal ikke bestås men blot 
gennemføres – dette er en ændring fra tidligere i forhold til optag på hovedforløbet. 

Gruppen der arbejder med GF2 EUX er optaget af, hvordan man kan tone uddannelsesforløbet med 

de uddannelsesspecifikke fag og hvordan der skabes sammenhæng mellem grundfag og uddannel-
sesspecifikke fag. Skolen samarbejder med undervisere fra ”Tradium” i forhold til uddannelse i 
grundfagene. 

Skolens naturfagsundervisere inddrages i tæt samarbejde med undervisere fra ”Tradium” i forhold 
til undervisning i grundfagene matematik, fysik og kemi. 

Desuden er etableret samarbejde på tværs af sosu-skolerne i forhold til naturfagsområdet. 

Det nye begreb elevtid præsenteres også, der er afsat 500 timer til opgaver og lignende til ele-
verne til hele deres uddannelsesforløb. 

Skolen i Randers er langt i forhold til udvikling af EUX- undervisning. Det har været vigtigt, at sko-
len har oprettet en kombineret EUX – koordinator og underviserstilling. 

Der spørges ind til status på EUX- elever på PAU – området. Enkelte GF2 EUX PAU elever er flyttet 
over til HF og ønsker at tage ”Pædagogpakken”. 

1-2 elever udefra søger EUX PAU. Enkelte elever har også rykket sig fra GF 2 EUXPAU – til GF2 EUX 
SOSU. 

Her har en væsentlig faktor været, at eleverne har været ude og blive præsenteret for ”virkelighe-
den” på Tirsdalens plejecenter. 

Generelt i forhold til GF 2 forløbene spørges der til, om der er nogle temaer der omhandler det le-
vede liv. Er der noget, der omhandler mestringsstrategi i forhold til dette?  

Der arbejdes løbende med cases, hvor der hele tiden sættes billeder på. 
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 GF2 social- og sundhedshjælper (LH) 
 GF2 social- og sundhedsassistent (LH) 

LH orienterer om, at skolepraktikrådet har modtaget den samlede Lup for begge GF2 forløb, men 

at denne LUP nu er delt op i 2 LUPPER. De 2 LUPPER lægges på skolens hjemmeside, så snart de er 
redigeret færdige med det korrekte layout. 

Det vil ofte være sådan, at de 2 hold (GF 2 hjælper og GF 2 assistent) bliver sammenlæst, da der 
ikke er elever nok til at køre med begge hold hele tiden. 

BJ kommenterer i forhold til GF 2 assistent, at vi skal vi være skarpe på, at vi ikke bare gør som vi 
plejer, men tænker på arbejdet med assistentprofilen fra starten. 

Gitte Risgaard Sørensen gennemgår metodeoplæg, hvor dette arbejde tydeliggøres. 

ADL kommenterer i forhold til kommunikation og relations arbejde – hvordan samarbejdes der med 

borgeren om dette? Det er ikke bare en borgergruppe – men den enkelte borger. Hvordan samar-
bejder jeg med den borger, der ikke er enig i dette? 

GRS orienterer om, at der følges op på dette i de 4 simulationsdage i uddannelsesforløbet, hvor det 
hele samles. Målet om kommunikation og relation går igen i alle temaer. 

Skolen stiller eleverne spørgsmål om, hvad de tænker om ansøgning til den ene eller den anden 

uddannelse. I den forbindelse er der enkelte elever, der vejledes ekstra. 

Mange ansøgere til GF 2 assistent har erfaringer fra praksis fra tidligere. 

Bekendtgørelsen siger, at begge GF 2 forløb giver adgang til begge uddannelser. 

Der er 7 mål mere på GF 2 til assistent. 

Det kommenteres, at samlæsning af holdene kan fremme forståelse for de 2 forskellige profiler. 
Desuden kan erfaringer fra arbejdet med Talentspor anvendes i forhold til dette. 

Arbejdsmodellen er den primære model på GF2 forløbene, men eleverne præsenteres også for sy-

geplejeprocessen. 

 

 LUP social- og sundhedshjælperuddannelsen(LH)  

LUPPEN er gennemgået på tidligere møde og der er ikke yderligere spørgsmål. 

 

 LUP social- og sundhedsassistentuddannelsen(SK)  

I forhold til praktikuddannelsen: 

Regionen har nogle kommentarer, som SK sørger for at rette til i LUPPEN. 

Hver enkelt praktikperiode skal bedømmes separat. 

Der spørges til, hvor mange dele praktikken skal bedømmes i? Det aftales, at dette bliver et selv-
stændigt punkt på et kommende skolepraktikrådsmøde og at der sættes god tid af til debat. Ud fra 
fælles debat nedsættes evt. en arbejdsgruppe. 

Aktuelle fokuspunkter: 

 Aktivitetsanalyse i løbet af 1. tema. 
 Gerne snusepraktik (1.dag) tidligt i temaet.  
 Tage hul på sygeplejemålene. Fokus på social- og sundhedsassistenten som fagperson. 
 Sygeplejeprocessen kommer først i 2.skoleperiode – skal den med allerede fra 1.skoleperi-

ode?  
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 2.skoleperiode – meget grundfag og valgfrit specialefag – med mulighed for godskrivning 
for elever. 

 Starter på farmakologi (den ældre borger i medicinsk behandling). 
 Valgfrie speciale fag: Assistentens rolle i forhold med livets afslutning. 

SK understreger, at der er mulighed for at komme omkring målene flere gange i forbindelse med 
temaerne. 

Desuden orienteres om, at der er nedsat en Ad hoc gruppe under Samarbejdsforum – der skal ar-
bejde med, hvordan sammenhængen skal være mellem den somatiske del og primærpraktikken. 
Arbejdsgruppen skal arbejde i foråret 2017. Desuden skal arbejdsgruppen vedr. psykiatripraktikken 
først i gang. 

Regionen kommer med nogle kommentarer i forhold til differentiering og nogle retoriske kommen-

tarer, som tages til efterretning. 

Det kommenteres, at det er mange Lupper at forholde sig til på kort tid, men at man har tillid til 

skolens arbejde. 

Det indstilles fra skolepraktikrådet, at Lupperne kan godkendes i LUU – men at der skal arbejdes 
videre med bedømmelsesafsnittet i praktikken. 

Drøftelsespunkter: 

3. Skolepraktikplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (HVN)  

Skolepraktikplanen for februar optaget lægges på hjemmesiden med placering af påbygningsuger. 

4. Drøftelse af placering af 6 ugers afkortning i praktik for elever med erhvervserfaring/ tidli-
gere uddannelse ud over den ” generelle” merit på 5 ugers teori og 5 måneders praksis. 
HVN.  
 

HVN gennemgår forslag til placering ud PP, som sendes med ud som bilag. Det understreges, at 

der kun vil være 1 merithold – nemlig holdet i maj 2017. 
Det er vigtigt, at aftalen overholdes på maj-merit 2017 og de 2 hold i august ( Grenå og Randers), 
så vi overholder  den aftale vi har om antal somatikpraktikpladser. De øvrige hold kan der godt 

ændres antal på. 
Arbejdsgiverne har brug for at anvende så mange assistentelevpladser som muligt – da der er brug 
for assistenter. Det aftales, at HVN sender de tilrettede tal ud efter skolepraktikrådsmødet. 
 

Et andet spørgsmål, der blev debatteret: 
Hvordan løser vi psykiatrioverlappet i praktikken? Det er svært for kommunerne og regionen at 
klare udfordringen med overlap i psykiatrien. 
Udfordringen opstår i efteråret 18. Kan der arbejdes med denne udfordring i 2017? 
Er der mulighed for at skrues på placeringen af erhvervsrettet påbygning? Kan der sættes nogle 
praktikmål i spil i forhold til dette? 

Påbygning kan placeres forskelligt på de 2 hold, således at overlappet ikke bliver for stort.  I en 
overskydende uge kan der evt. arbejdes med 2 udvalgte praktikmål. 
I forhold til forslaget om delt uddannelsesaftale, er der et klart nej fra regionen. 
Andre skoler ansætter kun folk med 8 måneders erhvervserfaring til maj merit holdet. 
Hvis de har mindre end 8 måneders erhvervserfaring kan de starte på det ordinære maj hold. 
Det er en udfordring med de mange forskellige individuelle planer for forskellige elevtyper. 
Skolepraktikrådet er enige om, at der er 4 optag og at der findes en løsning på overlap i psyki-

atrien – i fællesskab arbejdes der i 2017 på løsninger. 

Skolepraktikrådet indstiller til LUU SOSU, at vi kører efter denne flowplan med de udfordringer vi 
har i forhold til overlap i psykiatrien. Der nedsættes evt. en arbejdsgruppe, der arbejder med fæl-
les løsninger. Favrskov er bekymret i forhold til udfordringerne i psykiatrien. Kan kommuner og re-
gion samarbejde på tværs? 
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Punktet sættes på til næste skolepraktikrådsmøde i 1.kvartal 2017 med status på, hvordan det ser 
ud i kommune og region – der laves en arbejdsgruppe og skal skolen være en del af den? Punktet 
skal også omhandle erfaringsudveksling om, hvad man gør i de enkelte kommuner og regionen. 

 

Der spørges ind til, hvor man kan læse mere om delt uddannelsesaftale. Skolen har undersøgt 
dette og henviser til følgende link på UVM`s hjemmeside: 
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/Uddannelsesaftaler/Om-uddannel-
sesaftalerne 
Hvis spørgsmålet handler om, at eleven skal ud i almindelig beskæftigelse midt i uddannelsesperio-
den skal der laves 2 uddannelsesaftaler. 

 

Det debatteres, hvordan man placerer de 6 ugers ekstra praktikmerit? Henvisning til det PP, som 
HVN har gennemgået. Den elevgruppe, der specielt er omfattet af dette er elever, der har en hjæl-
peruddannelse. 
 

Det er svært at finde en fælles løsning, det aftales at prøve at komme med bud på det til næste 
LUU SOSU, da der ikke kommer en enstemmig indstilling fra skolepraktikrådet. 

Regionen har haft det opdrag med hjemmefra, at det ikke er acceptabelt med en delt uddannelses-
aftale. 

 
 

5. Hvordan rekrutteres fra GF2 til hovedforløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen og 
social- og sundhedsassistent uddannelsen? Erfaringsudveksling og inspiration  
 

 Virksomhedsforlagt undervisning 

LH gennemgår fælles oplæg for GF2 PAU og GF2 SOSU i forhold til virksomhedsforlagt undervis-
ning. Bilag vedhæftes som forslag fra skolen. 

Der er forslag om virksomhedsforlagt undervisning i 4 dage. Dette kan give vejleder mulighed for 
at få tid sammen med eleven i forhold til vurdering af kompetencer). Der kan godt sendes et lille 
afkrydsningsskema /udtalelse/lille udtalelse med eleven efter forløbet. 

Den enkelte elev kan bruge det proaktivt i sin ansøgningsproces. 

I forhold til virksomhedsforlagte undervisning er det vigtigt, at holde hovedformålet klart og være 
opmærksom på, hvad er det for et fag eleven er på vej ud i. der sendes mål med ud fra skolen, 
som eleven skal arbejde med i den virksomhedsforlagte undervisning. 

Syddjurs kommune indgår i et samarbejde med SOSU-Århus om udvælgelse af de mål, der skal 
arbejde med i forhold til hhv. GF2 hjælper/ GF2 assistent. 

Punktet tages op på skolepraktikrådsmødet i 2. eller 3.kvartal, da kommunerne ikke er parat til de 

opgaver endnu pga. de nye uddannelser og elevtyper. 

 Mulighed for reference 

Som arbejdsgiver har man mulighed for at ringe op til elevens kontaktlærer og tage reference på 
eleven, hvis eleven er indforstået med dette. Kunne det være en mulighed? 

Der stilles også forslag om, at eleven kunne sende en refleksion med ansøgningen. 

Det foreslås, at arbejdsgiverne taler sammen om, hvad de godt kunne tænke sig i forhold til mulig 
reference og kommer med et udspil til skolepraktikrådsmødet i 3.kvartal. 

 
Orienteringspunkter  

 
6. Nyt fra praktikken.  

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/Uddannelsesaftaler/Om-uddannelsesaftalerne
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/Uddannelsesaftaler/Om-uddannelsesaftalerne
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I regionen er man i gang med kursus for daglige vejledere på hospitalet – hvad har de brug for i 
dagligdagen som kliniske vejledere. Der er fokus på vejledningsperspektivet – hvordan håndterer 
man som vejleder noget der er svært – hvordan håndterer man at være i driften og være vejleder 
samtidig. 

Randers Kommune: I gang med proces om kvalitetssikring af vejledere. Der er udviklet en ny kom-
petenceprofil for vejledere. En vejleder på hvert praktiksted, som er ansat ½ tids til at være vejle-
der.  Der er desuden fokus på læringsmiljø. Nyansatte i funktionen starter 1.marts 2017. 

Syddjurs Kommune: Kommunen står også overfor at ændre vejlederstrukturen til færre vejledere – 
evt. vejledere, som kan fungere på fuldtid. 

 
7. Nyt fra skolen. 

 
 Status på mulighed i forhold til at oprette et dansk, naturfag og certifikathold til kom-

mende social- og sundhedsassistentelever og i givet fald hvornår og hvor mange? 

HVN/LW. 
 
Uddannelsesvejleder Lene Wolff har taget kontakt til FOA i forhold til at afholde et møde, hvor man 

kan få et overblik over behovet for at oprette hold for de elever, der mangler dansk, naturfag og 
certifikater. 
 
Kunne en mulighed være at lave et hold, hvor eleverne kunne starte 8½ uge med dansk, naturfag 
og certifikat for uddannelsesstart? Uden en uddannelsesaftale. Kunne komme på SU? 
Alternativt kunne enkelte personer knyttes på hold henover en 20 ugers periode og følge holdene i 
forhold til grundfag og certifikat. Kunne man i den sammenhæng få tjenestefri med løn til at del-

tage i undervisningen på de aktuelle dage? Der kan godt søge tjenestefri til uddannelse. Alternativt 
kan laves individuelle løsninger 

 
 Status på, hvilket elevantal pr. kommune vil være hensigtsmæssigt pr. optag på so-

cial- og sundhedsassistentuddannelsen? HVN.  
Er behandlet tidligere på mødet. 

 

 
8. Aftale om punkter og tema til kommende møde  

 
Hvordan arbejdes med talentspor i uddannelsen. 
Hvor mange dele skal praktikken bedømmes i? God tid til debat. 
Fælles løsning på overlap i psykiatripraktikken – erfaringsudveksling og evt. nedsættelse af 

arbejdsgruppe 
 

9. Eventuelt.  
 

Næste møde er 17.januar 2017 fra.8.30-12.30. 

 

Venlig hilsen 

Skolekoordinator 

Pia Ohnemus 


