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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), Pia Ohnemus(PO). 

 

Skolen er vært med kaffe, te og brød. 

 

Afbud: LOB, RS 
 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden. 

Opmærksomhed på ændringer i dagsordenen, men denne godkendes herefter. 

2. Opfølgning på forespørgsel fra Norddjurs Kommune om indsats i forhold til ikke – godkendt 

fravær (SHM) 

Uddannelseschef Susanne Hvolgaard Mikkelsen gennemgår, hvordan indsatsen i forhold til fravær 

er pt. PP vedhæftet af bilag. I stedet for lektioner tales fremadrettet om procent. Nyeste 
fraværsprocedure udleveres. SHM orienterer om, at der er en proces i gang i forhold til en ny 

procedure – fremadrettet vil det være uddannelsescheferne, der går rundt på de nye hold og 

informerer om fraværsproceduren. Eleverne kontaktes allerede på 2.dagen.der spørges ind til en 

præcisering af, hvad det er der skal spørges ind til i samtalen med eleven på 2.dag. Skolen sender 
den nye fraværsprocedure ud med referatet. Indsatsen i forhold til fravær effektueres allerede fra 

augustoptaget 2018. 

I den nye fraværsprocedure præciseres det at det primært er underviseren, og så vidt muligt 

kontaktlæreren, der tager tager kontakt til eleven ved fravær på 2. dag. Såfremt 
underviser/kontaktlæreren er forhindret i at tage kontakt til eleven på 2. fraværsdag kan opgaven 

uddeligeres til administrationen. Det med henblik på at styrke en tidlig indsats.  

Skolepraktikrådet stiller spørgsmålstegn ved, om det er en god løsning.Specielt i forhold til 

betydningen af relationsskabelse mellem elev og underviser.det kommenteres, at det er vigtigt, at 

”Min uddannelse” bringes i spil, når kontaktlæreren tager kontakt til eleven. 

 

      2.  Tema:   

Hvilke redskaber har vi til at fremme koblingen mellem skole og praktik, og hvordan får vi sikret en 
hel uddannelse for eleven? Dorte Greve Engsig, Annette Dippel og Anette Degn Larsen laver et 

oplæg om dette, med fokus på at skabe et overblik over, hvilke redskaber der er i dag til at 

understøtte koblingen og oplæg til drøftelse. (Dorte Greve Engsig deltager ikke i mødet). 

Temaet udskydes til næste møde i januar 2019 

 

Drøftelsespunkter: 

 

3. Ændrede uddannelsesplaner for EUV 3 elever fra januar 2017.  
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Skolen er blevet opmærksom på, at der er begået fejl i forbindelse med indplacering af EUV 

3 elever, så de er blevet indplaceret som EUV2 elever. Det betyder, at de mangler 5 ugers 

teori.  

På mødet fremlægges forslag til ændrede uddannelsesplaner for berørte elever. (SHM). 

Uddannelseschef Susanne Hvoilgaard Mikkelsen præsenterer problematikken med afsæt i 

vedhæftede PP. 

EUV3 elever har fulgt planen for EUV2 elever, hvilket ikke har været korrekt. 

Forkortelsen på 5 uger ligger i skoleperiode 1B.  

Alt i alt drejer det sig om 11 elever, som er startet før aug.18. 

Situationen betyder en forlængelse af uddannelsesforløbet, som forventes placeret 5 uger før 

4.skoleperiode. 

Hvis ikke eleven ønsker engelsk, undersøges det hvorvidt de 2 ugers valgfag skal erstattes  med 

andre valgfag. 

Forslag fra skolepraktikrådet om, at engelsk placeres efter afsluttende eksamen – skolen 

undersøger muligheden for dette. 

 
 

4. Retningslinjer for borger- og patientbeskrivelser i uddannelsesmappen. Dorte Greve 

Engsig, Annette Dippel og Anette Degn Larsen har lavet et forslag til en side med 

retningslinjer, der kan sættes ind i uddannelsesmappen. Forslaget er vedhæftet som bilag, 
til høring i skolepraktikrådet.   

 

Bilaget Borger- og patientbeskrivelse er vedhæftet. 

Det er vigtigt med en grad af anonymisering i opgaverne, der ikke kræver borgersamtykke. 

Elevens læring er det primære i forhold til anvendelse af uddannelsesmappen med afsæt i 

retningslinierne – se vedhæftede dokument. 

Regionen oplever, at det fungerer fint og at de allerfleste elever er meget opmærksomme på, 

hvordan det skal beskrives. Det kræver pædagogisk opmærksomhed på, at eleven ikke skal 

kritiseres for at alle detaljer ikke er med(persondataforordning etc). 

Bilaget kan lægges ind som en generel sektion i uddannelsesmappen og det foreslås, at dette  

præsenteres på et kommende skolepraktinformationsmøde. 

Dokumentet kan bruges på assistentuddannelsen og hjælperuddannelsen. 

Fremadrettet vil nye elever have den udgave af uddannelsesmappen, hvor dette dokument indgår. 

Det aftales, at arbejdsgiverne sender dokumentet rundt og beder eleven om at lægge siden ind i 

deres aktuelle uddannelsesmappe.. 

Desuden sender elevadministrationen dokumentet ud til alle elever som en vedhæftet fil. 

Til orientering står skolen overfor en stor udskiftning af IT – system – eleverne er orienteret om 

dette nu. Fremadrettet samarbejder skolen med IT-center Nord. 1.december skiftes adgangen-der  

lukkes ned fredag d.30.november. 

Der sendes besked/vejledning ud til eleverne om, at de skal have kopieret deres 
uddannelsesmappe ind igen. Anette Degn Larsen  laver bilag/procedure til at sende med ud til 

skolepraktikrådet. Der henvises til disse vejledninger på skolens hjemmeside. 

http://www.sosuranders.dk/elevomraade/guides-til-nyt-it-system/ 

 

http://www.sosuranders.dk/elevomraade/guides-til-nyt-it-system/
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Elevplan afløses af nyt studieadministrativt system – UDDATA plus, som forventes skiftet i marts. 

Praktikdelen vil fortsætte i elevplan frem til UDDATA plus er klar til at løse denne opgave i forhold 

til virksomhedsdelen. 

5. Fordelingsnøgle i forhold til alle praktikker ved overgangen fra 4 til 3 optag.  

Ved overgang fra 4 til 3 årlige optag er der behov for en drøftelse af fordelingsnøglen i 

forhold til praktikkerne. Primært en drøftelse af hvordan regionens elever fordeles i den 

kommunale praktik. Herunder ligeledes en drøftelse af hvilke principper skal ligge til grund 

for fordelingen.  
 

Fordelingsnøglen drejer sig om praktik 1 og 3. 

Grunddimensionering 2019: 

Randers: 64 
Favrskov: 8 

Norddjurs  

Syddjurs 18 

Kommunerne stiller praktik til rådighed med afsæt i grunddimensioneringen og den regionselev 
man modtager, sørger man også for får praktik 1 og praktik 3 til rådighed.  

Opfyldning: f.eks. elever på barsel/ elever afbrudt i et normal uddannelsesforløb indgår i puljen. 

Med opmærksomhed på at eleven så vidt muligt bliver i den kommune man er tildelt. Grundregel: 

alle der ikke følger det normale flow indgår i grundpuljen. 
Der laves en justeret fordelingsnøglen fra 4 til 3 optag og dette aftales med administrationen, som 

udarbejder en tilrettet flow plan.  

Den reviderede flowplan eftersendes til skolepraktikrådet sidst i uge 50. 

 
6. Talentspor – opfølgning fra sidste møde. Ad hoc gruppen (DGE, RS, SP, ADL) præsenterer 

vedhæftede bilag i form af procedurer.  

 

De udarbejdede procedurerne giver god mening i forhold til valg af talentspor. Det aftales, at lave 
opgørelse over, hvor mange elever, der vælger talentspor til fra start, hvor mange vælger det til 

undervejs og hvor mange der gennemfører talentspor, hvor mange vælger talentspor fra etc.? 

Hvordan udvikler det sig? 

Der samtales med eleven om denne model ved slutningen af GF2 og på hovedforløb f.eks. i løbet af 

1B. Underviserne orienterer om talentspor. 

Det aftales at sætte resultatet på dagsordenen for skolepraktikrådet efter en tid. 

 

7. Omprøver i forhold til samarbejde mellem skole og praktik. (ADL)  
 

Samarbejde skole og praktik imellem om aftaler, arbejdsgange, tilrettelæggelse af ekstra 

undervisning, prøve og andre tiltag. Hvem gør hvad og hvad har forrang for hvad? 

 
På hvilke måder påvirker det elevens praktikforløb – Et eksempel fra de nuværende elevers 

forløb i praktik 3a:  

 

” ... så er hun til eksamen i dag og i morgen (trækker case i dag og eksamen i morgen). Vi 
havde en snak i sidste uge. Hun er tæt på sygemelding. Er presset og stresset over den 

eksamen. Sover ikke om natten. Af den grund udsatte jeg den fraværssamtale vi havde 

aftalt med R… (afd.sgpl) Det gir ikke mening at presse hende mere(…) Men, jeg synes det 

er tankevækkende at hun kommer ud i klinik og faktisk har fået meget lidt ud af at være 
her på grund af den eksamen hun ikke bestod i skoleperioden. Nu har hun igen en periode 

foran sig, hvor hun er bagud fra starten. Jeg kan ikke give hende en evaluering, hvor hun 

når avanceret niveau i nogen af målene. Jeg synes også der er grund til at advisere hendes 

arbejdsgivere om at have et ekstra øje på hende -kan man det? ” 
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Et enkeltstående eksempel, som jeg har valgt at tage med, da det siger noget generelt om, 

hvilke konsekvenser det har at skubbe det, "der er op af bakke" til en "Ny bakke". Der 

ingen nemme løsninger, hvorfor jeg blot lægger op til dialog om, hvordan vi gør det bedst, 
så vi fælles kan støtte op om elevens læring hen mod uddannelsens kompetencemål.  

 

Hvordan samarbejder vi bedst om det? 

Hvem henvender sig om elever, der skal til omprøve? 

Der ønskes en bedre dialog med skolen/underviser og uddannelseskoordinatorer. Som arbejdsgiver 

vil man gerne orienteres om, hvis der er væsentlige ændringer i elevens forløb/ praktik. 

Bør dette udløse en helhedsevaluering? Skolen kan tage casen ind i undervisergruppen? 

Det nævnes, at det er vigtigt også at se situationen fra et elevperspektiv.  

Hvordan håndterer vi et samarbejde med praktikken. 

Skolen laver et bud på retningslinier i forhold til dette og dette tages op på et kommende 

skolepraktikrådsmøde. 

 

8. VTU 2018 (Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2018) inkl. opfølgning. (SHM)  

SHM gennemgår den seneste Virksomhedstilfredshedsundersøgelse – se vedhæftede bilag – og det 

aftales, at SHM vil byde sig selv på kaffe, så skole og arbejdegiver i de enkelte kommuner kan 

snakke resultaterne igennemog sætte fokus på, hvordan resultatet kan forbedres. 

Det kommenteres, at det aktuelle skema kan være vanskeligt at udfylde.   

 

Orienteringspunkter  

 

9. Nyt fra praktikken.  

Regionen: 

Fælles seminarer med afsæt i idekatalog på sammenhænge og overgange i elevernes læring. 12 

ugers praktik. Temadag med fokus på elevkatalog. Grupperefleksioner. 

Samler vejledere i grupper af 4-6, hvor man kigger på sammenhænge/overgange fra den ene 

praktik til den anden. Hvordan vil du bære det med ud i praktik 3.b? 

Elever, vejledere, uddannelseskoordinatorer deltager i arrangementet. 

10 plus 2 uger (det sammenhængende borgerforløb…) i overgangen fra somatik til primær 

kommunal praktik – kunne en underviser deltage i en sådan temadag? 

Favrskov Kommune: 

Kommunen har brugt lang tid på diskussion af skolepraktikplaner med SOSU Østjylland – bl.a. er 

det aftalt at lægge juleferien fast. 

Diskussion af 31.12, som kun er en halv feriedag, hvilket understreges af FOA. Kunne man aftale 

at give tjenestefrihed 31.12?  

Kunne vi drøfte mulighed for at fastlægge mere ferie. 

Ønsker at lave temadag med fokus på Sårbare unge (Søren Østergaard). 

Købt nye praktikbog til alle vejledere i Favrskov. Der spørges ind til om denne praktikbog findes 

som E-bog – dette er ikke tilfældet. 
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Kommunen er i gang med at implementere KURA, hvilket har givet opstartsproblemer. Der er p.t. 

en del vikarer inde. 

Randers Kommune: 

Kommunen har fået godkendt rekrutteringsstrategi. Strategien bygger godt ovenpå KL`s udspil. 

Kommunen er optaget af at skabe gode læringsmiljøer. 

Alle vejledere er på kursus i medicinadministration og farmakologi i somatikken. Skolepraktikrådet 

spørger ind til, hvordan man forventer prøven i kurset bliver. 

Syddjurs Kommune: 

Stor tilfredshed med medicinadministrationskursus. Før – SOSU hold – alle startet på GF2 med 

uddannelsesaftale. Ansat ud over dimensioneringen. Starter på hjælperudd. 1.april 

Møde med lederne i forhold til yderligere tiltag i forhold til rekruttering 

10. Nyt fra skolen. 
 

• Info- eftermiddag for nye assistentelever. 

 

Hvad tænker man om dette tiltag? Blev eleverne gjort passive? Fint med et aktivt indslag.Fint med 
elever, der fortalte om deres oplevelse med at gå på uddannelsen. Det anvendte PP var meget 

tekst. Vigtigt med underviserens indlæg – hvad er det I kan forvente, når I møder op. Fint at være 

oppe i simulationslokalet.Fremadrettet ide: kunne man indlægge mulighed for at eleverne kan 

snakke sammen? 
 

• International dag 

 

• Skolepraktikinformationsmøde på sosu-uddannelserne 
 

11. Aftale om punkter og tema til kommende møde: 

 

• Nedsætte arbejdsgruppe vedr. næste skolepraktikoinformationsmøde 
 

12. Eventuelt.  

 

Vejledning af GF2 elever i forhold til ansættelse –Hvordan italesætter man, hvad der er den bedste 
ansættelse for eleven i forhold til valg af assistent/hjælper. Enighed om, at arbejdsgiver skal 

informeres om elevens eventuelle udfordringer efter ansættelse. Det behøver ikke være beskrevet i 

en ansøgning – men skal fortælles til arbejdsgiver, så der kan tages hensyn. 

 

Næste møde er mandag d.14.januar 2019.  

Venlig hilsen skolekoordinator Pia Ohnemus 
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