
     19. marts 202 

Information til SOSU-elever ansat i Randers Kommune 

Kære Alle! 

Vi er i en ganske særlig situation grundet Corona virus, og de restriktioner det giver i samfundet og på 

arbejdspladser/praktiksteder. 

I forhold til jeres uddannelsesforløb, så er I enten på skoleperiode eller i praktik. OG det giver udfordringer 

begge steder, som I skal kunne navigere rundt i.  

SOSU-skolen er lukket og derfor skal alle, som er på skoleperiode følge undervisningen digitalt. Hvordan og 

på hvilken måde er synligt på: sosuranders.dk. - Alle har ”mødepligt” og skal deltage. 

Praktikstederne har forskellige vilkår, og derfor vil I opleve forskellighed i om I skal møde frem eller ej. I 

udgangspunktet skal alle møde på praktikstedet, og hvis I sendes hjem (kan kun ske efter aftale med leder 

på praktikstedet) skal I meddele det på mail: linbj@randers.dk  (til Bente Juulsgaard) 

Du er som elev ansvarlig for at give arbejdsgiver besked om din situation. OG hvis du ikke kan følge din 

normale uddannelsesplan skal du give besked til uddannelseskoordinator:  

- Nord Jytte Lund tlf. 2428-1655 

- Syd Birgit Andresen tlf. 2937-2116 

- Vest Susanne Rasmussen tlf. 3034-1941 

De vil være behjælpelige med at lave nye og andre aftaler for dit videre uddannelsesforløb.  

De af jer, som skal i praktik vil løbende blive orienteret om I skal møde eller ej, og må gerne være 

opsøgende, hvis I er i tvivl. De som løbende vender tilbage til skoleforløb vil enten skulle møde fysisk op på 

skolen eller følge den digitale undervisning. Se hvordan på:  www.sosuranders.dk  

Jeg håber, at alle er ansvarlige i denne særlige situation og retter sig efter instrukser og retningslinjer i 

forhold til at omgå familie og venner, så I undgår at blive smittet.  

Hvis I bliver syge skal I fortsat melde jer syge: 

• SSH – hjælperelever til praktikstedet og til:  

o Nord: Lene Gurre Hansen – tlf. 8915 8994 

o Syd: Charlotte Borch – tlf. 8915 2403 

o Vest: Anette Ovesen – tlf. 8915 2851 

• SSA – assistentelever i alle 3 områder til praktikstedet og til: 

o sosu-elever@randers.dk 

I kan holde jer orienteret på coronasmitte.dk og følge med i information på alle medier, samtidig kan det 

være gavnligt at snakke sammen, så vi hjælper hinanden med at bevare roen og overblikket. 

Vi er alle i en særlig situation, hvor vi skal vise samfundssind og være forberedte på, at skulle varetage 

andre funktioner, hvis situationen spidser til. Alt sammen selvfølgelig vurderet ud fra hvad I kan, og hvad 

der er muligt.  

Vi er stolte over at have en stor skare af elever, som også kan tage deres del af arbejdsopgaverne, og 

dermed ansvaret for syge og ældre i Randers Kommune.  
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Vi svarer gerne på spørgsmål og ring til os ved behov.  

Mange hilsner 

Bente Juulsgaard; tlf. 5120-1912 

Uddannelsesansvarlig 


