
 

 

Opgave i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på GF2 SSH og SSA 

 

Opgave 1 A: Håndhygiejne 

Du skal i VFU-dagene observere følgende: 

• Hvor finder du sprit og sæbe til håndhygiejne? 

• I hvilke situationer anvendes sprit, og i hvilke anvendes sæbe? 

I nedenstående skema beskriver du en situation, hvor den du følges med en, der udfører håndhygiejne. 

Beskriv situationen ud fra: 

• Hvornår håndhygiejnen foregik 

• Hvor håndhygiejnen foregik 

• Hvorfor der blev foretaget håndhygiejne 

Skriv her: 

 

 

 

 

 

Hvordan oplevede du situationen ud fra: 

• Hvad det betyder for borgeren, at personalet 

har en god håndhygiejne 

 

Skriv her: 

 

Opgave 1 A danner grundlag for opsamling på skolen, hvor metoden simulation anvendes. 

 

Opgave 1 B: SSH og SSA´s arbejdsopgaver 

• Hvad er det for opgaver, du ser, en SSH laver? 

• Hvad er det for opgaver, du ser, en SSA laver? 

 

Opgave 2: Mødet med borgeren- at indlede en samtale- observationsøvelse 

Du skal observere en samtale, som din vejleder har med en borger. Det kan også være, du selv har en 

samtale med en borger, som kan danne grundlag for dine refleksioner og overvejelser i forhold til 

nedenstående skema. 



 

 

Du skal være opmærksom på, at din beskrivelse skal være anonym, så andre ikke kan genkende, hvem 

borgeren er. 

I nedenstående skema beskriver du en situation. 

Beskriv situationen ud fra: 

• Hvad formålet var 

• Hvordan du/din vejleder startede samtalen 

• Hvor samtalen foregik 

• Hvem der først sagde noget 

Skriv her: 

 

 

 

 

 

 

Beskriv situationen ud fra: 

• Hvordan det var at skulle indlede en samtale, 

hvor du var den professionelle 

 

 

Skriv her: 

 

Opgave 2 danner grundlag for opsamling på skolen i uddannelsesspecifikke fag, hvor der kobles teori på de 

oplevelser, du og de andre elever har fra VFU’en. 

 

Afslutning på VFU-dage 

Opfølgning på VFU-dage, hvor praksis konkret fortæller om SSH- og SSA-opgaver. Det er ønskeligt, at der 

samles op hver dag, så det bliver tydeligt for eleverne, hvad forskellen er på at arbejde som SSH og SSA. 
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