
Referat fra møde i det planlæggende niveau 29. maj  

Frokost 12.00 – 12.30 og workshops  12.30 – 14.00 

Velkommen til Helle Bertelsen, psykiatrien i Vejle Kommune, Margit Bertelsen, sygehus Lillebælt og Lotte 

Årø, Hedensted Kommune. 

Afbud : Mona Langvold 

 

1.Velkomst og godkendelse / prioritering af dagsorden 

1.1 Præsentation af Steen Kjeldsen, som er tiltrådt som skolens administrationschef 

Eventuelle henvendelser vedr registrering af fravær har gennem de sidste måneder været hos Grethe Buch 

og Thomas Thomsen – herefter overtager Steen Kjeldsen opgaven  ( skj@sosufh.dk ) 

 

2 . Punkter til drøftelse 

2.1 Tema : mentorfunktion 

Jørgen Søndergaard redegjorde for hvordan mentor har været og i dag fungerer forhold til elever med 

faglige, personlige og sociale problemer. Skolens indsats udføres af lærere med særlig indsigt i og interesse 

for området. I øjeblikket undersøges det, om der kan knyttes frivillige til mentorordningen. Det skal afklares 

hvordan man kan gøre kommende mentorer i praktikken klar til rollen, og etableringsomkostningerne skal 

vurderes. Elev til elev mentor ordning kunne også være en mulighed evt kombineret med valgfag : 

mentorordning. 

Skolen er meget åben overfor en ordning, hvor mentor fra folkeskolen ” følger ” en elev ind i 

erhvervsuddannelse. Dorthe Jørgensen spørge rom en kommende SSH-elev, der ”spottes ” som potentiel 

bruger af mentorordning eller SPS kan henvises før uddannelsesstart. Skolen ser gerne sådanne 

henvisninger, der kan rettes til uddannelsesvejlederne. 

I øjeblikket er der lidt ventetid på at få mentor – dette er uhensigtsmæssigt. Et forløb er typisk på ca 10 

timer og der har været ca 50 elever tilknyttet, de fleste fra grundforløbet.  

Annette Søgård oplyser, at der aktuelt analyseres på en spørgeskemaundersøgelse om skolens forskellige 

støtteforanstaltninger. Nærmere om dette senere. 

De mange tanker, der er rejst under temaet vil skolen arbejde videre med. 

 

2.2 Sundhedsprojekt med udgangspunkt i ” det brede sundhedsbegreb ” 

Gennemgang ved Lisbet Sørensen :  se vedlagte fil 
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Vigtigt indsatsområde er at sikre hvordan eleverne kan arbejde videre med emnet  ( jvf individuel 

uddannelsesplan ) efter teoriperioder i praktik. Det foreslås, at man i praktikken tænker benyttelse af lokale 

motionstilbud.  

Grethe Buch orienterede om, at der til et Horsens-hold har været et frivilligt tilbud om sundhedssamtaler – 

evalueringsarbejdet er ved at gå i gang. 

 

2.3 Status på værdiarbejdet / hvilken vision ligger bag ? 

Det foreslås, at nogle af arbejdsgruppen vedr værdier fortsætter deres arbejde, så de kan komme med 

oplæg om visioner for samarbejdet omkring eleverne – visioner, der omsættes til handleplaner / 

indsatsområder og strategier. Der ønskes flere medlemmer til arbejdsgruppen, da Morten Hansen og Lone 

Fløe udtræder. Hvem er interesseret  ? Meld til Lisbet Sørensen : lis@sosufh.dk inden 15.6 

 

2.4 Planlægning af temamøder for efteråret  

Der er tale om temamøder a 2 timer for praktikvejledere. Emne er styrende for, om mødet tilbydes 

vejledere for SSH og / eller SSA. Emnet for efterårs-møde vil  blive : støttemuligheder for SOSU-elever . 

Skolen indbyder 

 

3.   Orienteringspunkter 

3.1 Revision af uddannelsesordning 

Ikrafttræden er udsat, måske vil revideret uddannelsesordning blive iværksat 1.1.13 

 

3.2 Orientering fra evalueringskonference omkring anvendelse af midler til rekruttering og 

fastholdelsesindsatser 

Grethe Buch orienterede. Se evt vedlagte fil 

 

3.3 Orientering om overordnet uddannelsesplan, individuel plan, uddannelsesbog 

Lisbet Sørensen omdelte bekendgørelsens tekst vedr personlig uddannelsesplan og uddannelsesbog.  (  er 

vedlagt som fil ) . Det er vigtigt, at vi får tydeliggjort for eleverne hvilke pædagogiske redskaber der skal 

anvendes. Formentlig skal vi senere iværksætte et udviklingsarbejde omkring uddannelsesbogen. Emnet 

sættes på dagsorden til næste møde. 
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3.4 Orientering om SSA- vejlederkonference 1. oktober 2011 og om fremtidigt arbejde med 

konferencedage. 

Dagen er berammet fra 8.30 – 15.30 på Vejle Bibliotek med Jørgen Eskildsen som tovholder. Deltagerprisen 

er 200 kr, men prisen vil blive noget højere hvis der ikke som i dette tilfælde anvendes gratis lokaler. 

 

3.5 Orientering fra praksis 

Morten Hansen opfordrer til flere tilmeldinger til psykiatrikonferencen 15.6 ( målgruppe SSA-vejledere ) . 

Anette Dippel gør opmærksom på kampagnen vedr. afstigmatisering af psykisk syge: www. En-af –os.dk  

  

4. Næste møde er tirsdag den 4. september kl 9.00 – 12.00 i Horsens 

Emner : servicelov / sundhedslov i relation til revideret uddannelsesordning 

Praktikvejlederkonferencer, arbejdsgruppe til planlægning heraf 

Uddannelsesbog  og individuel uddannelsesplan 

Når uddannelsesrevisionen er endeligt beskrevet : drøftelse og tolkning af nye fokuspunkter 

Meld gerne punkter ind til lbr@sosufh.dk 

 

5. Eventuelt 

Thomas Thomsen gør opmærksom på, at man nu kan anvende praktikerklæringer fra hjemmesiden og man 

kan skrive i dem og gemme dem elektronisk. 

Der arbejdes med ”skolehjems-adgang” for SOSU-elever. Mere om det senere. 

Projekt ” Syddanske Talenter ” starter 1.11.12. Der orienteres herom i næste møde. 

Grethe Buch : udsendelse af årsskrift for 2011 blev desværre ikke muligt, men  statusrapporter for det 

pædagogiske og det internationale arbejde kan se spå hjemmesiden 
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