
 

 

Referat fra møde, Planlæggende niveau, 3. december 2013 

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden 

Afbud: Margit Pedersen, Lis Linow, Gitte Schmidt 

 

 

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”? 
Der var ønsker om at få beskrevet tankerne bag spørgsmålene. Der var været afholdt møder i 
uddannelsesvejledningen, hvor der bl.a. at blevet diskuteret definitionen 
”uddannelsesparathed”. Dette har medført yderligere spørgsmål på ansøgningsskemaerne til 
uddannelserne. Ansøgningsskemaerne kan findes på skolens hjemmeside. 
Det blev bemærket, at det hænger godt sammen med den fagprofil, som det er aftalt, at der 
skal udarbejdes på SSH-niveau. 
Der var forslag til, at ansøgningsskemaerne fremover bliver elektroniske. 
Der var spørgsmål til, om ”efteruddannelse” er det rette ord i ansøgningsskemaet. 
 

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?  
Der var forslag til, at ”Helhedsevaluering” snarest revideres – gerne i 2014. Fagprofilen 
medtages i forhold til revidering af materialet. Der var forslag til, at der til næste møde i det 
planlæggende niveau er følgende temaer: helhedsevaluering samt overgangssamtaler - det er 
tanken, at konceptet er centralt, men at der derefter bliver udarbejdet lokalaftaler. 

 
 

c. Evaluering af praktikvejlederkonferencen for SSA den 26/9 2013 på KUC i Kolding  
Morten Hansen, Susanne Ipsen, Annie Hansen, Gitte Schmidt og Lisbet Sørensen har været med 
planlagt konferencen i Kolding. 
Der var enighed om, at det har været en god konference.  
Der er samlet op i forhold til, at deltagergebyret skal hæves til næste gang (når der er ekstern 
foredragsholder på), at der skal udmeldes en dato meget tidligt, og at der skal være flere 
grupperum til rådighed. Der var anbefaling om, at arbejdsgruppen til næste gang skal bestå af 
mindst én genganger. 
 

 

d. Evaluering af praktikvejlederkonference for SSH i november 
Dorte Jørgen, Hanne Christensen og Irene Langgaard har været med til at planlægge 
konferencen i hhv. Kolding og Horsens. 
Konferencen var en ubetinget succes. 
Der er indkommet forslag, som vil blive behandlet, når der skal planlægges konference til næste 
år. Erfaringen viser, at der til næste gang skal være en central tilmelding. 



 

 
 

e. Forslag til indhold i konferencer 2014 
Ønsker til emner: positiv psykologi, den svære samtale, konflikthåndtering, fagfaglig viden, 
reformen og den røde tråd, øvelser til den svære samtale – evt. på tværs skole/praksis, oplæg 
ved Svend Erik Schmidt om læringsstile, præsentation af materiale, som der refereres til fra 
skolen, workshops på temaniveau (indeholdende beskrivelse af indhold på hhv. teori 1 og 2), 
evt. heldagskonference, vigtigt med eksterne oplægsholdere, obs på at der skal være forskel på 
temakonference og temaeftermiddage, tydeligere i kommissoriet hvem målgruppen fra skolen 
er. 
På SSH-konferencen til næste år ønsker Dorte Jørgensen at være med til at planlægge. Evt. 
andre kan tilmelde sig hos Irene Langgaard. 
Til SSA-konferencen ønsker Marianne Fock, Morten Hansen, Birgitte Sønderborg og Lisbet 
Sørensen at deltage i planlægningsgruppen (tovholder – indkalder primo 2014). 
 

 

f. Evaluering af temamøder for ledere og praktikvejledere i november  
Der var enighed om, at der ikke var tilstrækkelig repræsentation af ledere. Der fremkom div. 
forslag til emner, bl.a. fraværsregistrering, færdiguddannede, kompetencer efter ny revision 
m.v. Der var ligeledes enighed om, at temamøderne skal afholdes skolenært. 
 

 

g. Forslag til indhold i temamøder for ledere og praktikvejledere 2014 
For ledere: Italesættelsesmåden af fravær i positiv retning, oplæg af Jørn Eskildsen 
Praktikvejledere: Der var opfordring til, at der bliver fulgt op på, om distribution ud i 
organisationen er optimal. 
 

 

h. Temaer for planlæggende niveau 2014 
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 og 
værdier 
Der blev orienteret om strategipapiret. I forhold til værdierne bliver der til skolens næste SU-
møde lagt op til, at der bliver reduceret i antallet af værdier. Der bliver arbejdet videre med de 
nævnte strategiske områder (med godkendelse fra SU og skolens bestyrelse). I forhold til det 
strategiske område ”pædagogik og pædagogisk udvikling” vil simulation blive beskrevet.. 
Forslag til temaer for møder i planlæggende niveau i 2014  sendes til Lisbet Sørensen 
(lis@sosufh.dk). 

 
 

i. Rygeforbud 
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.  
Der er store udfordringer fra skolen i forhold til rygeforbud, da erfaringen viser, at det bl.a. giver 
store nabokonflikter. 
I Kolding kommuner er der forbud mod at ryge i arbejdstiden. 

mailto:lis@sosufh.dk


 

I Horsens, Hedensted, Vejle og Fredericia kommuner er der anviste rygeområder. 
På sygehus Lillebælt er der opsat rygeskure for patienter. 
I Region Midt er der rygeforbud for eleverne. 
Der var forslag om, at der på skolens hjemmeside bliver gjort opmærksom på, at der på flere 
praktiksteder er rygeforbud. Der blev informeret med, at der til kontaktlærersamtaler vil være 
inddragelse af sundhedsprofilen. 
 

3. Orienteringspunkter fra skolen 

a. Evaluering og kvalitetssikring 

Der blev orienteret om status på evaluerings og kvalitetssikringsområdet, som pt. er en 

evaluering på flere niveauer, indeholdende fokusområder. Efter behandling på SU-mødet den 

12. december, vil yderligere materiale blive lagt på skolens hjemmeside. I forhold til VTU 

(virksomhedstilfredshedsundersøgelse) er den udskudt, da der ikke er mange skoler som har 

tilmeldt sig undersøgelsen. 

b. Indhold på praktikvejlederkursus og SSH-up date 

Udsættes til næste møde. 

c. Pædagogiske tiltag 

Der er udviklet redskab til viden om de pædagogiske tiltag. Formålet er, at der skal være øje for 

mål og opfølgning, inden projekter igangsættes. 

d. Kort orientering vedr. status for arbejdsgrupper under LUU  

Praksisgruppen er nedlagt. 

e. Status på revision af uddannelsesordningen 

Udsættes til næste møde. 

f. Projekt ”Syddanske talenter”  

Skolen har godt gang i brobygning til MVU –13 SSA-elever har indtil nu været af sted på 

brobygning til fire mellemlange videregående uddannelser. Eleverne har vist stor interesse for 

brobygning. Der arbejdes pt. med introduktion til erhvervs- og studierettet påbygning. I 

samarbejde med Kolding og Fredericia kommuner samt regionen arbejdes med 

sammenhængende forløb fra SSH til SSA. 

g. Slutrapport vedr. ”Den røde tråd” 

Skolen er ved at færdiggøre slutrapporten, herefter bliver arbejdsgruppen indkaldt til 

information herom. 

h. Nyt fra EVI  

Der udbydes KUA i 2014 -basismodul og fagmodul ” den ældre borger” udbydes i samarbejde 

med SOS- skolerne i region Midtjylland. 

Akademiuddannelsen ” Velfærdsteknologi i praksis” udbydes også i 1. halvår 2014, se på 

skolens hjemmeside. 

Der vil blive udbudt nye temaeftermiddage for skolens undervisere og praksis i 2014, de to, der 

har været afholdt i 2013, er blevet modtaget meget positivt. 

Der er en positiv søgning til skolens forskellige tilbud til praktikvejledere, alle tilbud udbydes 

igen i 2014. 

 



 

i. Elever, fraværskoder 

Det har været skolens forventning, at dette kunne iværksættes pr. 1. januar 2014. Der er en del 

problematikker, og arbejdsgruppe ser pt. på dette. Der bliver udsendt nærmere herom. Punkt 

sættes på marts-mødet 2014.  

j. Evaluering af praktikken og arbejdet med materialet 

 Der har været afholdt opstartsmøde vedrørende udarbejdelse afl evaluering af praktikken. 

k. CD-ord i praktikken 

Skolen har licens til CD-ord, som kan hjælpe ordblinde og læse- og skrivesvage elever. 

Læsevejlederne i Horsens er ved at få lagt licenserne ind på computere i praktikken. Licenserne 

følger eleverne, så de udløber, når eleven ikke er på uddannelsen længere. Vicky opfordrede til, 

at interesserede kan kontakte hende (vea@sosufh.dk). 

l. Tema-eftermiddag i projekt Transfer 

I forbindelse med et lille projekt sammen med IBC og EUC Lillebælt i forhold til at teste digitale 

medier af mellem skole og praksis, vil der blive afholdt en temadag den 16. januar 2014, kl. 14-

17 på Innovationsfabrikken i Kolding, hvor der vil blive informeret om erfaringer. Invitation blev 

uddelt. 

m. Nye brochurer 

Der er udarbejdet ny brochure for hhv. studiecafé og for grundforløb for tosprogede. 

 

4. Orienteringspunkter fra praksis 

Der er jobrotationsprojekt i gang i psykiatrien i otte ugers videreuddannelse. 

Hedensted kommune vil kunne træffes på skolens afdeling i Horsens to timer hver fredag i de 

perioder, hvor der er teori 1-forløb. 

Hedensted kommunes ledergruppe er blevet meget opmærksom på kompetenceafklaring i forhold 

til ny revision. 

I Horsens kommune skal der ske en drastisk besparelse, som giver konsekvenser ud i driften. 

Gunhild Ørnsholdt går pension pr. 31.12.3013. Birgitte Sønderborg overtager Gunilds opgaver (SSA 

og en del SSH-opgaver) – der er ligeledes ansat en ny uddannelseskonsulent i en projektstilling. 

I Fredericia kommune er HR pr. 1. september inkluderet i uddannelsescentret. Dette betyder, at det 

mest af det driftsmæssige overdrages til praksis. Der er ved at blive etableret en elevhjemmeside på 

informativt plan. 

 

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 

Ingen bemærkninger. 

 



 

7. Eventuelt 

Anette Dippel Larsen: På skolens hjemmeside ligger der ældre materiale om psykiatri. Der var ønske 

om, at der bliver plads på skolens hjemmeside, hvor praktikken kan lægge materiale ind. 

Kolding kommune glæder sig til opstart af grundforløb i Kolding. 

 

Med hensyn til valg af SSA-bøger er planen, at det er Munksgårds litteratur, som bruges, indtil 

november 2014. Der blev fra praksis gjort opmærksom på, at det giver konsekvenser, at der ikke kan 

foreligge en beslutning inden da. Praksis vil først efter beslutning indkøbe bøger. 

 

Der er fra skolen ønske om deltagelse af test af skolens nye hjemmeside. Der vil blive udsendt mail 

herom. Der skal ligeledes udarbejdes små videoer, bl.a. fra praksis. Der udsendes ligeledes mail 

herom. Der blev gjort opmærksom på, at der skal foreligge tilladelse for videotagning i forhold til 

børn/unge. 

 

Det blev konstateret, at der er repræsentanter fra praksis til åbent hus den 18. januar 2014. Der 

blev opfordret til, at så mange som muligt fra praksis deltager. 

 

Samarbejdsstruktur er netop blevet opdateret og vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

Gundhild Ørnsholt blev takket for det gode samarbejde. 


