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Kære Alle! 
 
Det er, som tidligere nævnt, en helt særlig og uventet situation sundhedsvæsenet står 
i lige nu, og derfor påvirker det jeres uddannelse. SOSU-skolen er fysisk lukket, men 
fortsætter undervisningen digitalt, hvilket I introduceres til og informeres om på bedste 
vis på sosuranders.dk. Hvis I oplever udfordringer skal I rette henvendelse primært til 
SOSU-skolen og ellers til uddannelseskoordinatorer eller uddannelsesansvarlig i 
Randers Kommune.  
 
Vedr. praktikker i Randers Kommune, så er det i dag besluttet, at alle elever fortsætter 
de planlagte praktikker ifølge skolepraktikplanen. Der vil være forskellige udfordringer i 
den sammenhæng, da arbejdsopgaverne løses anderledes end vanligt.  
 
Dog deler vi alle den opfattelse, at det er vigtigt, at I bliver uddannet. 
 
Det betyder at vejledere, kolleger og leder i et samarbejde med 
uddannelseskoordinatorerne vil planlægge et forløb på bedste vis.  
 
I denne situation er det ikke sikkert, I kommer til at lære det, som I havde forventet. 
Men I kommer helt sikkert til at lære noget andet, som også er relevant. Vi agerer alle 
så godt vi kan og tilstræber, at arbejde efter læringsmålene. Dette vil være et 
samarbejde mellem dig og din vejleder.  
 
Vi henstiller til, at I tager positivt imod den læring og vejledning, som I får, og at I vil se 
muligheder frem for begrænsninger. Alle gør deres bedste, og det forventer vi også af 
jer i et godt samarbejde.  
  
Hvis I har planlagt ferie eller behov for at afvikle ferie inden 1. maj, skal den fastholdes 
og afvikles ude i praktikken.  
 
Vi håber, at I kan navigere rundt i forandringen og deler holdningen, at det er vigtigt I  
bliver færdige…… OG vi står til rådighed med at hjælpe jer ved behov.  
 
MVH 
 
Jytte Lund, Nord tlf. 2428-1655 
Susanne Rasmussen, Vest tlf. 3034-1941 
Birgit Andresen, Syd tlf. 2937-2116 
Bente Juulsgaard, Laksetorvet tlf. 5120-1912 

 

 


