
 

 

Foroplæring i skoleperiode 1 på SSA EUX 

 

Formål med oplæringen 

At styrke koblingen mellem skole og oplæring ved, at eleven får viden om og forståelse for funktionen som 

social- og sundhedsassistent. 

 

Rammebetingelser 

1. Skolen introducerer eleven til foroplæringen og opgaver. 

2. Foroplæringen består af 10 dage, der indgår som en del af oplæringsperiode 1A. 

3. Foroplæringens omfang er op til 37 timer pr. uge. 

4. Oplæringsstedet sender information om mødetider til eleven senest to uger før foroplæringen. 

5. Ved evt. fravær skal der ringes til oplæringsstedet og ansættende myndighed. 

6. Eleven følges med en vejleder/kollega i dagvagt. 

7. Eleven skal observere og tage del i social- og sundhedsassistentens grundlæggende plejeopgaver. 

8. Der skal afsættes tid dagligt til, at eleven kan arbejde med de stillede opgaver i foroplæringen. 

9. Ved afslutningen på foroplæringen evalueres og formuleres læringsmål i nedenstående skema. Dette 

gøres sammen med en medarbejder/vejleder. 

 

Evaluering af foroplæringen 

Hvad har du lært? 

 

 

 

 

Hvad skal du arbejde 

videre med? 

 

 

 

Hvilke læringsmål skal du 

arbejde videre med? 

Du formulerer et eller 

flere læringsmål. 

 

 

 



 

 

Opgave 1: Refleksionsopgave 

(Før foroplæringen) 

Du skal orientere dig om dit kommende oplæringssted. Det kan du gøre ved bl.a. at kigge på 

oplæringsstedets hjemmeside. 

Du skal forberede følgende skriftligt: 

1. Hvilke tanker har jeg om det, jeg skal ud og møde i den kommunale foroplæring? 

2. Hvilke forventninger har jeg til mig selv i foroplæringen? 

3. Hvilke forventninger har jeg til samarbejdet med oplæringsstedet? 

4. Hvilke opgaver/oplevelser er jeg særlig interesseret i at få? 

5. Hvilke opgaver/oplevelser er jeg bekymret for at møde? 

 

Opgave 2: Kommunikation 

1. Vælg en samtale, som du selv eller en kollega har med en borger. 

2. Beskriv kort situationen (hvem, hvad og hvor). 

3. Udfyld nedenstående skema umiddelbart efter samtalen. 

4. Spørg gerne din vejleder, hvis der er noget du er i tvivl om. 

Hvad sagde borgeren? Hvad sagde du/kollegaen? Hvad observerede du i forhold 

til kommunikationen? 

 

 

 

 

 

  

 

5. Medbring dit skriftlige produkt til undervisningen på skolen. 

6. Du skal være opmærksom på din tavshedspligt. Husk at anonymisere borgeren. 

 

Opgave 3: Grundlæggende pleje 

Praksissituation, hvor der udføres personlig pleje, f.eks. et sengebad/brusebad. 

1. Deltag i en grundlæggende plejesituation sammen med en vejleder/kollega. 

2. Beskriv kort situationen (hvem, hvad og hvor). 

3. Reflekter over følgende: 

• Hygiejne 

• Kommunikation 

• Borgernes blufærdighed 



 

 

• Procedure for sengebad/brusebad. 

4. Spørg gerne din vejleder/kollega, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Efter foroplæringen 

På første skoledag opsamles og reflekteres der over opgaver fra foroplæringen. 

Opgaverne fra foroplæringen medbringes og sættes efterfølgende ind i uddannelsesbogen. 
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