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Referat fra skolepraktikrådsmøde  

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Tirsdag d.17.januar 2017 kl. 8.30 – 12.30 

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

Larsen(ADL), Susanne Pallesen(SP), Lotte Bressum(LB), Inger Halgaard (IH), Birgit Søn-

dergaard (BS) 

 

Fra skolen: Helle Vestergaard Nielsen (HVN), Susanne Krogsgaard (SK), Sofie Qvortrup(SQ), Mi-

chelle Gravgaard(MG), Pia Ohnemus(PO). 

 

Afbud: Susanne Pallesen 

 

Velkomst til ny repræsentant fra Norddjurs Kommune uddannelseskoordinator Lotte 

Bressum. 

 

1. Temaet blev præsenteret af pædagogisk supporter Sofie Qvortrup og underviser 

Michelle Gravgaard med afsæt i en arbejdsgruppe bestående af 2 uddannelsesle-

dere og Sofie Qvortrup. Prezi- oplægget anvendt under oplægget ses på linket: 

https://prezi.com/-fogkwqd4z7a/talent-skolepraktikradsmde/ 

Arbejdet med talentspor tager afsæt i 4 områder: 

 ”Profiler” som talentdiskurs 

 Didaktik 

 Vejledning ift. Talent 

 Samarbejde med praksis 

Profiler: 

Ekspert: ordene innovativ og konstruktiv kritisk tilgang anvendes og understreger for-

skellen i forhold til avanceret niveau, altså fokus er på måden man tænker på. 

Der kommer en opdatering af skolens hjemmeside i forhold til, hvad det vil sige at være 

talentsporselev. 

Didaktik: 

 Videre udvikling af læringsmål til ekspert niveau 

 Innovationskompetencer 

 Metodeplaner 

Der arbejdes med overvejelser over, hvordan eleverne på talentspor arbejder i klassen. 

MG gennemgår konkret metodeplan som illustration i forhold til hvordan der arbejdes i 

klassen. 

Fokus er hele tiden på, hvordan man taksonomisk arbejder med ekspertniveauet. 

F.eks. bliver talentsporselever sat aktivt på ”Feed back” opgaven i forhold til holdet. 

https://prezi.com/-fogkwqd4z7a/talent-skolepraktikradsmde/
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Der gøres løbende overvejelser over, hvornår avanceret niveau og ekspert niveau elever 

arbejder sammen og hvornår de arbejder hver for sig. 

Et vigtigt fokus er, hvad er det det betyder, at man som elev arbejder på hhv. avanceret 

niveau/ Ekspertniveau. 

Randers Kommune understreger, at talent har betydning og det er vigtigt at vi taler det 

op. Vi skal holde fast i at eleven er nysgerrig og vil mere og er engageret og indgår i dis-

kussioner. 

Samtidig er det vigtigt at man arbejder på at sidestille de 2 niveauer og deres betydning. 

Skolen(HVN) har undersøgt, at det kommer til at fremgå af uddannelsesbeviset, at man 

er Talentsporselev og hvilke fag dette har omfattet. Desuden kommer det også til at 

fremgå, hvilke fag der er taget på avanceret og ekspertniveau. 

Vejledning i forhold til Talent: 

 Før hovedforløb på GF 2 

Skolen kan hjælpe med vejledningen af eleverne undervejs, så de er klædt bedre på i 

forhold til at få lavet en uddannelsesaftale, der passer til dem. 

Det kan være en fordel, at den endelige beslutning om talentspor først tages i forbindelse 

med underskrift af uddannelsesaftalen. 

Skolen udarbejder 3 skriv for at understøtte valget af talentspor/ikke talentspor: 

 1 til eleverne 

 1 til arbejdsgiverne 

 1 til underviserne 

 

 Under hovedforløb. 

Fastholdelse af elever i talentspor under hovedforløbet er en udfordring, da de ofte falder 

fra. Vigtigt at få arbejdet med dette nu. 

Et forslag kunne være, at der laves netværk blandt eleverne? Kan der arbejdes med en 

Talentsporsmentor? 

Hvis en elev ophører på talentspor, er det vigtigt, at skolen orienteres skriftligt via tillæg 

til uddannelsesaftalen hurtigst muligt, så eleven vurderes på det rigtige niveau efterføl-

gende. 

Fra ministeriets side måles skoler på antallet af talentsporselever, så det er også vigtigt 

for skolen, at der arbejdes på at flere og flere elever bliver talentsporselever. 

Samarbejde med praksis: 

Hvordan møder man talentsporselever ude i praksis? 

 Udvikle praktikvejlederkursus med øget vægtning på talent. 

 Muligheder efter endt uddannelse – hvad giver det talentsporseleverne? 

 Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe med praksis, for at arbejde med fælles 

diskurs. 

Det aftales, at der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. talentspor. Gruppen består af BJ, 

SK og SQ. 
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HVN og SQ udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og SQ har indkaldt til 1.møde. 

Drøftelsespunkter: 

2. Præsentation af skolepraktikplaner på februar optaget på assistentuddannelsen 

(SK, LW) – 7 Bilag vedhæftet plus et bilag med fordeling på elevtyper  

Referatet er vedhæftet 2 nye bilag fra SK. 

Skolen forventer, at der sidder ca. 20 elever på skolen 1.februar. Holdet vil bestå af for-

skellige elevtyper og dermed have 8 forskellige skolepraktikplaner. Dette får stor betyd-

ning for de enkelte elever. 

Denne situation har også stor økonomisk betydning for skolen og er en stor udfordring i 

forhold til fastholdelse, skolemiljø og læringsmiljø. 

Det foreslås, om kommunerne vil overveje at være med til et samlet informationsmøde 

på skolen. 

Der stilles forslag om, at der en gang om året laves et hold med erfaring (merit) tilsva-

rende det kommende maj optag. 

Der er aftalt planlagt ferie i praktikken. Regionen kunne godt ønske sig, at der ikke står 

fast ferieuge på skolepraktikplanerne. 

Hvis dette skal ændres, skal det tages op i LUU. 

3. Hvor mange dele skal praktikken bedømmes i fremadrettet?  

Opdelingen af primærpraktikken i 1a og 1b, kræver det at der skal være en vurdering af 

praktikken både af 1.del og 2.del. 

Praktikker for en helt ordinær elev, uden nogen form for merit: 

Primære sundhedsvæsen  psykiatri  Somatik og det primære 

1a 1b.  2  3a 3b 

22 uger        16 uger  18 uger  10+2           28 

 

Hvilken betydning får det konkret i vurderingen af de enkelte praktikker? 

Der arbejdes med alle mål i alle praktikker og det vurderes, at fordelingen af arbejdet 

med målene er vigtigt, så eleverne ved, hvad de skal arbejde med i de enkelte praktik-

dele. 

Også et vigtigt opmærksomhedspunkt i forhold til hvornår en situation kalder på en hel-

hedsevaluering? Hvordan samarbejder vi om at løfte eleven? 

Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af: 

 1 plads Randers (BRA) 

 1 plads regionshospitalet (AL) 

 1 plads Psykiatrien(RS) 

 1 plads Norddjurs – LOB 

 1 plads Syddjurs -SP 

 1 skolerepræsentant- SK 
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Skolen indkalder til møde, navne på deltagere sendes ind til PO, som sørger for mødeind-

kaldelse, lokale og forplejning. 

4. Hvordan løser vi overlap i psykiatripraktikken – erfaringsudveksling og evt. ned-

sættelse af arbejdsgruppe. 

Arbejdsgiverne komme med forslag til løsning af problemet 

Regionen påpeger, at det er vigtigt at man fortsat arbejder videre med løsninger skolerne 

imellem for at få de samme planer. 

Opgaven p.t. er at løse den konkrete situation med de aktuelle overlap i 2017. 

Efteråret 18 er den mest problematiske situation. Arbejdsgruppen skydes til efter påske. 

Arbejdsgruppen kommer til at bestå af: 

 

 Ruth Skriver 

 Bente Juulsgaard 

 Skolerepræsentant HVN 

 Susanne P. 

 

Skolen(PO) indkalder til møde efter påske. 

 

5. Beslutning af endelige tal for puljefordelingen af pladser på social- og sundhedsas-

sistentuddannelsen  

 

 Hvordan fordeles de nye regionale assistentelever i kommunerne. 

 

Tidligere aftale i forhold til Kommunal og Psykiatripraktik fra 2009 kan ikke anvendes 

mere. (vedhæftet dagsordenen til mødet) 

  

Nye udfordringer i forhold til fordeling: 

 Forudsætninger er anderledes end de var i 2009. 

 Antal elever på de enkelte optag er forskelligt 

 Vi bliver nødt til at lave nye procentsatser ud fra elevantal. 

 Antal puljepladser kan ændre sig fra år til år. 

 Fleksibilitet – et princip. 

 I løbet af 2017 skal der arbejdes på, at det kan fremgå af uddannelsesafta-

len, hvor eleven skal have sine 3 praktikker, så dette træder i kraft senest 

1.1.2018. 

 

Principper i forhold til fordeling i kommunale praktikker: 

 

Egne elever plus en procentdel af regionens  

(Max 9 regionale elever der skal fordeles pr. optag)  

                Ved 7 elever   Ved 9 elever 

Primærpraktikken: 

Randers ud fra grunddimensioneringen  54% 4 5 elever 

Favrskov       8 % 0/1 1 elev 

Norddjurs     24% 2 2 elever 

Syddjurs      14% 1/0 1 elev 

 

Denne fordeling indstilles til LUU. 
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Principper i forhold til fordeling i psykiatripraktik: 

1/3 = 33% til regionen ud af det samlede elevantal: 

Februar max. 11 elever  

 Maj   max. 11 elever  

 Maj merit max. 14 elever  

     August max. 12 elever  

 November max. 9 elever  

 

Dette gælder for 2017, vil ændre sig, hvis elevantal ændres i 2018. 

 

Princippet for, hvordan eleverne vælges 

Regional psykiatrien: Vælge egne regionsansatte elever først og derefter fylde op til max. 

Antal med kommunalt ansatte elever. 

 

Somatikken: Alle elever skal i somatisk praktik på hospital- afventer regional fordelings-

plan. 

 

6. Den personlige uddannelsesplan. Status på arbejdet med One-Note projektet og 

implementering i alle praksisser. 

 

One-Note projektet (en elektronisk platform) som er startet i maj 2016 har vist sig at 

give god sammenhæng for eleven i forhold til en personlig uddannelsesplan. 

Der arbejdes med One-Note platformen på skolen, men projektet giver også med mulig-

hed for at invitere elevens praktikvejleder ind i dokumentet. Dette er prøvet af på 1608 

optaget. Eleven kan guide praktikvejlederne i det. Systemet er et godt arbejdsredskab.  

Der er nu startet et pilotprojekt i psykiatrien (9 elever). 

Skolen vil gerne arbejde på, at One- Note projektet kan bringes med ud i primærpraktik-

ken. One-Note dokumentet er personligt. 

Skolevejledningen kommer til at ligge tilgængelig for praktikvejlederen i One-Note. 

Projektet afrundes nu, men der er ønske fra skolens side om at implementere projektet i 

forhold til alle praktikker. 

Hvordan kan vi introducere praktikvejlederne til brugen af One-Note? Der blev talt om 2 

mulige introduktioner: 

 sætte temaet på kommende skolepraktikinformationsmøder på uddannel-

serne. 

 Eller at man samler vejlederne og Anette Degn Larsen tager ud og introdu-

cerer. 

Der spørges ind til overskuelighed i forhold til mapperne? 

Der er en opdeling af mapper i One-Note i hhv. somatisk, psykiatrisk praktik og primær 

praktik. Pædagogisk IT-supporter Anette Degn Larsen sidder med i styregruppen for pro-

jektet og kan løbende være med til at udvikle på dette. 

 

Regionshospitalet stiller forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder vi-

dere med udvikling af pædagogikken/ metoden. 

 

 

Orienteringspunkter 

 

7. Nyt fra praktikken.  
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I forhold til Favrskov Kommune, Randers Kommune og Norddjurs Kommune er fokus på udvikling 
af praktikvejlederkorps p.t. 

Fra Skejby sygehus orienteres om, at der har været lavet et evalueringsarbejde i forhold anven-
delse af den pædagogiske model og dette har givet meget positive tilbagemeldinger 

8. Nyt fra skolen. 

HVN orienterede kort om den nye organisering på skolen og hvad det p.t. betyder. 

 

9. Aftale om punkter og tema til kommende møde. 

 Oplæg om præstationsstandarder sendes ud inden 4.april. Lille hurtigarbej-

dende gruppe. 

 Diskutere skolepraktikplaner med angivelse af ferie 

 

10. Eventuelt.  

 

Næste møde er tirsdag d.4.april 2017 fra.8.30-12.30. 

 

Venlig hilsen 

Skolekoordinator 

Pia Ohnemus 


