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

Susanne Pallesen(SP), Lotte Bressum(LB). 

 

Fra skolen: Susanne Hvolgaard Mikkelsen(SHM), Dorte Greve Engsig (DGE), Maria Dyhrberg 

Rasmussen (MDR), Pia Ohnemus(PO). 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes og der indstilles til, at 

dagsordenen er sendt ud 5 hverdage før af hensyn til forberedelse af mødet. 

      2.  Tema: Røgfri skoledag 

Skolen pr. 1. aug. Indført røgfri skoletid. Mange elever har benyttet muligheden for blive generelt 

mere røgfrie og en del er blevet helt røgfrie. Andre er fortsat på vej. 

Vi har valgt at lægge vægten på den positive dialog i den indledende opstart af den forandrede 

skoledag og derved få eleverne med gennem en positiv holdningsbearbejdelse. Vi anerkender at en 
røgfri skoledag kan være svær at komme igennem for nogle. Vi har også brugt den første måned 

på at observere elevernes adfærd, hvem følger den og hvad gør de som syntes det er svært, samt 

på at være undersøgende på, hvordan vi bedst kan hjælpe eleverne med at overholde den røgfrie 

skoledag. Vi fortsætter af den dialogiske vej hen mod efterårsferien, da vi oplever, det er den der 

får flest motiveret til at overholde den røgfrie skoledag. 

Dialogerne med elever og kursister har også sat fokus på, at der er behov for at vi er i tæt dialog 

med jer som praktiksteder og arbejdsgivere. Vi vil derfor gerne drøfte, hvordan vi bedst kan 

samarbejde, praktik, arbejdsgivere og skolen om at skabe rammer for elever og kursister for at de 

overholder den røgfrie skoledag, og derved skolens ordensreglement. 

MDR præsenterer tiltaget med røgfri skoledag med afsæt i ønsket om en øget sundhedsprofil på 

skolen. 

De 4 kommuner og regionen orienterer om deres politikker i forhold til røgfri skoletid/arbejdstid og 
det fremgår, at der er en ensartet tilgang til røgfri skoletid/arbejdstid, nemlig at alle kommuner og 

regionen er røgfrie og dette kan ses i personalepolitikken. 

Udfordringen er, at der laves lokalaftaler enkelte steder mellem ledelse og medarbejdere. Generelt 

tilbud om gratis rygestopkurser til elever og medarbejdere. 

Det understreges, at tilgangen til røgfri skoletid har været med afsæt i en dialogisk tilgang og 

positiv holdningsbearbejdelse. 

Den største udfordring på skolen har været i forhold til kursister og de ældste elever. 

Kommentarer til skolens tiltag om røgfri skoletid. 

• Generelt er der stor opbakning fra skolepraktikrådet til tiltaget om røgfri skoletid og en 

holdning til, at man som arbejdsgiver må være med til at understøtte tiltaget. 

• Forslag om at tage fat i kursisterne. Skolen kan orientere arbejdsgiver, hvis forbuddet ikke 

overholdes. 
• Det nye tiltag kan understreges i velkomstbrev, i ansættelsessamtale etc. 

• Tid er en faktor i forhold til dette tiltag. Udvikling af en ny kultur. 

• Kursister skal tydeligt orienteres om processen, herunder også evt. sanktioner. (kontakt til 

arbejdsgiver). 
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• Information fra skolen sendes ud til arbejdsgiverne. 

• Kontakt til uddannelseskoordinator i forhold til evt. advarsler. 

Konsekvenser i forhold til manglende overholdelse af skolens ordensregler og dermed tiltaget om 

røgfri skoletid debatteres. Sanktioner sidestilles med skolens øvrige ordensregler, altså mundtlig 
henstilling, derefter skriftlig advarsel osv. Hvis ikke ordensreglementet overholdes, vil skolen i 

sidste ende kunne henstille til, at eleven udelukkes fra undervisning. Der aftales en tilbagemelding 

fra kommuner og region og efter uge 42 vil skolen stramme konsekvenserne i forhold til 

manglende overholdelse af tiltaget. 

Alle elever og kursister er orienteret om den nye politik af skolen. Det er vigtigt at understrege, 

hvorfor man har ønsket dette nye tiltag for at fremme skolens sundhedsprofil og at det nu fremgår 

af skolens ordensregler. 

Efter uge 42 begynder skolen at tage eleven ind til en samtale, 2.gang til samtale med en advarsel,  

her gives besked til elevens eller kursistens arbejdsgiver).  

Efter aftale med skolepraktikrådet sendes skolens ordensregler med ud som bilag. (vedhæftet) 

Skolen har siden mødet i skolepraktikrådet udarbejdet en pjece til elever og kursister i forhold til  

røgfri skoletid (Bilag vedhæftet). 

Drøftelsespunkter:  

3. Drøftelser i forbindelse med den digitale uddannelsesmappe (Anette Degn Larsen) 

Arbejdsgruppen om den digitale uddannelsesmappe havde møde d. 24/5, og i den 

forbindelse opstod behov for drøftelse i forhold til to ting: 

• Tavshedspligten, hvor mange oplysninger må en elev skrive om en borger, også selv om 

det er anonymiseret i forhold til navnet? 

Der er et ønske om at udarbejde retningslinjer i forhold til elevens arbejde i One-Note programmet. 

Der nedsættes en lille arbejdsgruppe (AL, DGE), der laver et udkast om retningslinjer til høring i 

skolepraktikrådet. Punktet sættes på til næste skolepraktikrådsmøde i december. 

• Hvordan sikrer vi at der er sammenhæng i uddannelsen, og hvordan kan uddannelses--

mappen være med til at understøtte, at det er en HEL uddannelse?   

Pointen er, at uddannelsesmappen gerne skal binde teori og praktik sammen. Kontaktlærerne 
bruger p.t. ikke specielt meget tid på at orientere sig i elevens uddannelsesmappe. Primært er det 

elevens ansvar at bringe uddannelsesmappen i spil.  

Forslag om tema til næste møde: 

Skabe et overblik over, hvordan de redskaber vi arbejder med kan fremme kobling af skole og 
praktik. Skolen laver et oplæg til debat på næste skolepraktikrådsmøde med afsæt i alle de 

indsatser der gøres, vejledning, kontaktlærerrolle, uddannelsesmappe etc.  Dorte Greve Engsig, 

Annette Dippel og Anette degn Larsen laver et oplæg til dette. 

4. Ny praktikhåndbog på social- og sundhedsassistentuddannelsen.  
Undervisere på både SSH og SSA foreslår, at de nye bøger ”Praktikbogen” skal på 

litteraturlisten for henholdsvis SSH og SSA uddannelserne. 

Bøgerne er opdateret med uddannelsens nye mål og indeholder mange gode 

refleksionsmuligheder. (SHM) 

Bøgerne introducerer godt til erhvervsfaglig kompetence og giver gode bud på arbejdet med 

refleksion for eleven bl.a. i forhold til de enkelte praktikmål. Skolepraktikrådet tilslutter sig, at 

bøgerne kommer på elevernes litteraturliste både på social- og sundhedshjælperuddannelsen og 

social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
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5. Start på merithold/MDR 

Skolen har oplevet et stort frafald og store faglige udfordringer fra de sosu-assistentelever 

som kommer med hjælper-baggrund og derved 6 måneders merit. 

De seneste BEK-ændringer åbner op for at integrere en EUV-pakke på uddannelsen. 

Forslaget drøftes med henblik på kvalificering 

MDR præsenterer forslaget til debat. (Bilag vedhæftet) 

Etablering af for-forløb for elever med hjælperbaggrund med afsæt i stort frafald på ca. 1/3 på 

meritholdet fra Maj. FVU – undervisningen kan være en del af uddannelsesaftalen. 

Med afsæt i præsentationen: 

• Eleverne med merit testes i starten af skoleperiode 1b. Testen afvikles ca. 2 uger inde i 

forløbet. Behovet kan være både på meritelever og EUD. 

• Forslag om at lave basistilbud med FVU – test på 1 time. Vigtigt at se på gruppen bredt. 
(merit plus GF) 

• GF2 tilbydes naturfagscafe undervejs i forløbet. 

• Forløbene bygges op ud fra resultaterne af FVU-testene. 

• Praktik 1 B vil få eleverne forskudt – sluttidspunkterne vil være den samme. 
• Kan give udfordringer i forhold til prøvetid. 

• Arbejdsgiver kan sende den aktuelle elev ind til en FVU – test, så snart arbejdsgiver ser en 

kommende assistentelev. 

• Læringsmæssigt vigtigt at kigge ind på den enkelte elev. 
• Undersøge økonomien i forhold til taxameter og AUB i forbindelse med FVU – test. 

• Kan man holde på ansøgerne, hvis de i løbet af det halve år i forhold til 

ansættelsesprocessen er i gang med et bredere FVU – forløb? 

• Ønske om tilbagemelding fra arbejdsgivere i forhold til de 2 modeller. 

Konklusion; Input fra drøftelserne tages med i det videre arbejde med et forslag. Det forventes at 

et tilbud vil kunne drøftes på LUU i november. 

Hver arbejdsgiver giver tilbagemelding på, hvor mange man tænker det drejer sig om til 

skolen? 

Skolen undersøger også fra en undervisningsvinkel, om underviserne i den enkelte klasse kan give 

et bedre bud på antallet på et optag. 

 

6. Godkendelse af procedurebeskrivelse (grundaftale) i forhold til fordeling af elever i 

psykiatripraktik (SHM, DGE) (bilag vedhæftet)  

Hvordan arbejdes der med de elever, arbejdsgiverne har taget ind som ekstra elever. 

Det understreges, at det er vigtigt, at der indsættes en linje i toppen af grundudkastet om, at 

denne aftale er i forhold til grunddimensioneringen, men i forhold til ekstra elever(puljepladser) har 

kommunerne selv psykiatripladser. 

Kommentarer: 

Eleverne har mulighed for at prioritere. Skolen kan indhente hensyn – ikke ønsker. 

Anvendelse af solidaritetsprincippet i forhold til antal elever, når eleverne skal til at ud i selve 

praktikken (i forhold til en 1/3). 

Ud fra dette grundudkast til fordeling på psykiatripraktikken med ovennævnte rettelser godkendes 

aftalen. 

 
Det aftales, at der skal laves en samlet oversigt på fordelingsnøglen for alle praktikperioder og at 

dette sættes på et senere skolepraktikrådsmøde 
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7. Planlægning af skolepraktikinformationsmøde for sosu-uddannelserne mandag 

d.10.november fra 13.00 til 15.00. 

Der nedsættes en arbejdsgruppen bestående af skolepraktikkontaktpersonerne på sosu-

uddannelserne, Susanne Pallesen og PO. 

Der er forslag om oplæg af Søren Østergaard om sårbare unge. PO undersøger dette i forhold til 

økonomi. 

 

8. Mødekalender 2019 (PO). Bilag vedhæftes. 

 

Mødekalender godkendes og det aftales at PO lægger mødeaftaler ind i OUT – look kalenderen. 

 

Orienteringspunkter  

8. Nyt fra praktikken.  

• Regionen skal modtage elever igen efter 1½ år uden elever på social- og 

sundhedsassistentuddannelsen – opdatering på nøgletal i forhold til fordeling af 

assistenter. Hvad betyder dette for vores elever? Hvornår kan vi give vores elever 

besked om, hvor de skal hen?  Hvad er praksis fremadrettet? (ADL)  

 

Regionen: 

Nøgletal på 23 i fordelingen mellem Randers og AUH. 

Der er lukket 6 senge på hjertemedicinsk afdeling, men i stedet for åbnet en hjertemedicinsk klinik. 

Favrskov: Implementerer pt. KURA – mange vikarer inde, de faste medarbejdere er på kursus i 

KURA – nyt dokumentationssystem. 

Rekruttering: Afprøver at ansætte voksenlærlinge – ansøge om voksenelevløn på SSH med 4 

måneders erfaring og i forhold til assistentuddannelsen med 4-8 måneders erfaring. 

Randers Kommune: 

Godkendt rekrutteringsstrategi i samarbejde med UU, SOSU Randers, FOA og Randers Kommune. 

Hvilke initiativer kalder det på i forhold til rekruttering? Partnerne forpligter sig på et samarbejde 

omkring dette. 

Randers Kommune starter en stor rekrutteringsindsats – hvordan laver vi borgerteams, der 

samarbejder omkring borgene.  

Syddjurs Kommune: 

Nyt Før SOSU hold på 19 – spændende at se, hvor mange der bliver gjort klar til start på 

uddannelsen. 

Norddjurs: intet aktuelt 

  
9. Nyt fra skolen. 

 

• Talent på social og sundhedsuddannelserne   

• Talentsporsarbejde i praksis– oplæg fra arbejdsgruppen bestående af (DGE, RS, 
SP, ADL).  

 

Ad hoc gruppen præsenterede vedhæftede PP. 
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Der spørges ind til tidsperpektivet i forhold til at sætte bl.a. talentmentorer i gang? Processen 

bremses lidt i forhold til tidligere indsatser. 

 

10. Aftale om punkter og tema til kommende møde: 
• Retningslinjer for anvendelse af One-Note programmet i uddannelsesmappen. 

• Tema: Skabe et overblik over, hvordan de redskaber vi arbejder med kan fremme 

kobling af skole og praktik. Skolen laver et oplæg til debat på næste 

skolepraktikrådsmøde med afsæt i alle de indsatser der gøres, vejledning, 
kontaktlærerrolle, uddannelsesmappe etc.  Dorte Greve Engsig, Annette Dippel og 

Anette Degn Larsen laver et oplæg til dette. (30-min-45-min) – sikring af 

overgange. 

• Fordelingsnøgle i forhold til alle praktikker ved overgangen fra 4 til 3 optag. 
• Indsats i forhold til ikke-godkendt fravær (LOB) hvordan strammer vi op i forhold til 

dette? Kan indsatsen øges her. Indberetter skolen dette f.eks. i forhold til AUB. 

• Talentspor – opfølgning fra dette møde. 

• Omprøver i forhold til samarbejde mellem skole og praktik 
 

11. Eventuelt.  6.ferieuge. Omprøver i praktikken –ADL 

 

6.ferieuge: Eleverne må være bærere af det. Det er vigtigt, at de giver besked i god tid. Vigtigt 

med opmærksomhed på problematikken. 

Omprøver i praktikken: Eks: 4 elever skal til omprøve i naturfag – eleverne skal selv været bærere 

af informationen, men der foreslås et formaliseret samarbejde mellem skole og praktik i forhold til 

denne information, altså at der gives besked fra skolen. 

Tilrettelæggelse kræver at skolen er bindeled/informerer om dette. Besked fra studievejleder vedr. 

elever med omprøver etc. 

 

Næste møde er mandag d.3.december 2018 fra 8.30-12.30.  

Venlig hilsen skolekoordinator Pia Ohnemus 
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