
 

 

Dagsorden til møde, Planlæggende niveau, 3. december, kl. 9-12, lokale 302, 

Fredericia 

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden 

 

2. Punkter til drøftelse 

a. Hvilke tanker ligger der bag spørgsmålene på den nye side i ansøgningsskemaerne: ”Fortæl om 
dig selv og begrund dit valg af uddannelse”? v. Dorte Jørgensen 

b. ”Helhedsevaluering” for henholdsvis SSH- og SSA-elever kan trænge til revision 
Hvordan samarbejder skole og praktik om helhedsevaluering af SSH- og SSA-elever? Hvordan 
matcher teksten i helhedsevalueringen tankerne bag den nye side i ansøgningsskemaerne samt 
skolens og praktikkens forventninger til uddannelsesparathed? V. Dorte Jørgensen 

c. Evaluering af praktikvejlederkonferencen for SSA den 26/9 2013 på KUC i Kolding v. Lisbet 
Sørensen 

d. Evaluering af praktikvejlederkonference for SSH i november v. Irene Langgaard 
e. Forslag til indhold i konferencer 2014 v. Grethe Buch 
f. Evaluering af temamøder for ledere, praktikvejl. i november v. Grethe Buch 
g. Forslag til indhold i temamøder for ledere og praktikvejledere 2014 v. Grethe Buch 
h. Temaer for planlæggende niveau 2014 v. Grethe Buch 

Høring om der er særlige områder, som vi skal have et større fokus på i 2014,  
herunder: 
-  orientering om skolens strategier for 2014-2016 og arbejde med vision, mission  
- status på værdiarbejdet, arbejdsgruppe nedsat af planlæggende niveau 

i. Rygeforbud v. Grethe Buch 
På de seneste møder har vi har fået ønsker om rygeforbud for elever på skolen fra region Midt 
og Syd (sygehuse). Der er mange problematikker forbundet med et sådant forbud, men vi vil 
meget gerne høre kommunernes holdning hertil.  
 

3. Orienteringspunkter fra skolen 

a. Evaluering og kvalitetssikring v. Annette T. Demant og Vicky Asmussen 

b. Indhold på praktikvejlederkursus og SSH-up date v. Pia Ranck 

c. Pædagogiske tiltag v. Vicky Asmussen 

d. Kort orientering vedr. status for arbejdsgrupper under LUU v. Grethe Buch 

e. Status på revision af uddannelsesordningen v. Grethe Buch 

f. Projekt ”Syddanske talenter” v. Rikke F. Christensen og Thomas Thomsen 

g. Slutrapport vedr. ”Den røde tråd” v. Vicky Asmussen 

h. Nyt fra EVI v. Thomas Thomsen, Pia Ranck 

i. Elever, fraværskoder v. Grethe Buch 

j. Evaluering af praktikken og arbejdet med materialet v. Lisbet Sørensen 

k. CD-ord i praktikken v. Vicky Asmussen 

l. Tema-eftermiddag i projekt Transfer v. Vicky Asmussen 

m. Nye brochurer v. Vicky Asmussen 



 

 

4. Orienteringspunkter fra praksis 

 

5. Forslag til mødedatoer 2014 – alle datoer kl. 9-12 

13. marts, Horsens 

10. juni, Fredericia 

2. september, Horsens 

2. december, Fredericia 

 

6. Evaluering af mødet 

 

7. Eventuelt 

 


