
Referat fra møde i det planlæggende niveau 4.9.2012   

Afbud : Anette Søgård, Ulla Reimer, Grethe Buch, Irene Langgaard, Lisbeth Andreasen, Jørgen Søndergård, 

Helle Bertelsen 

Uddannelsesleder Anne Bak Larsen, Horsensafdelingen, deltog i mødet i stedet for Grethe Buch. 

Velkommen tilbage til fastholdelseskoordinator Vicky Asmussen, der er kommet tilbage efter barselsorlov. 

 

1.Velkomst og godkendelse/prioritering af dagsorden. 

Dagsorden godkendt som den foreligger. 

 

2. Punkter til drøftelse 

2.1 Værdiarbejdet  

Værdierne er nu fastlagte, og der skal formuleres vision. Gruppen består af : Annette Dippel, Morten 

Hansen og Lisbet Sørensen. Jette Korneliussen indgår i gruppen og der ønskes et gruppemedlem mere.   

Hvem vil gerne deltage ? Giv besked til Lisbet senest den 14.9  

2.2 Servicelov/sundhedslov i relation til revideret uddannelsesordning, fokus på hvorledes ændringen 

føres ud i praksis. 

Drøftes i sammenhæng med LUP og  evt. på blandt andet info-møderne. 

2.3 Planlægning af temamøde for efteråret, jf. støtte muligheder for SOSU-elever. Mødernes indhold skal 

være meget konkret i forhold til, hvordan kan den enkelte praktikvejleder bruge de forskellige 

muligheder i hverdagen 

Der vil blive planlagt lokale temamøder med forskellige temaer, hvis det ønskes. Derudover lægges der op 

til, at der i foråret 2013 planlægges 1 -2 temamøder vedr både SSH og SSA. 

2.4 Praktikvejlederkonferencer – flere til arbejdsgruppen  

Drøftelser omkring, hvorvidt der er tilstrækkelig koordinering af diverse temadage m.m. resulterede i, at vi 

til næste møde får et dagsordenspunkt omkring hvordan vi sikrer koordinering, overblik, anvendelse af 

erfaringer.  

Og der skal være tale om en samlet plan generelt omkring konferencer, temaer o. lign. med udgangspunkt i 

dette forums arbejdsområde. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der består af Lone Fløe, Gitte, Gunhild og Irene. Skolen vurderer evt 

yderligere repræsentation. Gitte indkalder gruppen til møde, så der udarbejdes et forslag til kommisorie til 

forlæggelse i næste møde.  



2.5 Drøftelse og tolkning af nye fokuspunkter i relation til den reviderede uddannelsesordning. 

Høringsrunde er afsluttet og skolen har udtalt sig ift blandt andet økonomiske konsekvenser. Revideret 

uddannelse forventes at træde i kraft 1.1.2013. I slutningen af året vil der pågå betydeligt 

planlægningsarbejde på skolen, hvor  blandt  andet praksisarbejdsgruppen er med. 21.11 forventes LUU 

SOSU at godkende grundstrukturen i den reviderede uddannelse. Se tidsplan  vedlagt  vedr diverse 

planlægningsaktiviteter.  ( skal  udskrives i farver )  

Af denne tidsplan fremgår det, at det planlægges at holde info-møde for alle ledere 3. december og 

infomøder d. 11.12 og 12.12 for praktikvejledere og ledere, der ikke kan deltage i mødet 3.12. Der 

udsendes invitation til info-møderne. 

Fokusområder, skolen p.t arbejder med :  temaer fælles for skole- og praktikforløb, 

dokumentationssystemer – hvordan samarbejder praksis og skole om dette, uddannelsesplan, 

uddannelsesbog og personlig uddannelsesplan  

Dorthe Jørgensen håber, at vi fortsat holder fast i ”den røde tråd”. 

Lisbet Sørensen gennemgik sit arbejdspapir med forskelle og ligheder mellem hidtidig og fremtidig 

uddannelsesordning. Medsendes referatet 

 

3. Orienteringspunkter fra skolen 

3.1 Orientering omkring arbejdet med implementeringen af den reviderede uddannelse – se pkt 2.5 

3.2 Uddannelsesplan, uddannelsesbog  -  pædagogiske redskaber  - se pkt 2.5 

3.3 Orientering om afholdelse af temadag i psykiatrien den 15. Juni. 2012: Lone Fløe, Morten Hansen  og  

Lisbet Sørensen orienterede om en meget givende dag, hvor stor viden, faglighed og engagement var 

tydeligt. Ca 70 deltagere var på Kolding Uddannelsescenter. Virkeligt gode rammer for dagen. Se vedlagt 

referatet artikel om temadagen. 

3.4 Skolehjem – hvad er status nu? (THT): skolen arbejder med at undersøge muligheder i Horsens og 

Fredericia. I Vejle er der skolehjemsmulighed. Skolehjem stilles til rådighed for elever i deres skoleperioder, 

når eleven har mindst 5 kvarters transport mellem eget hjem og  skolen.  

3.5 Projekt ”Syddanske Talenter” i Region Syddanmark(THT): der er bevilliget et større beløb til 

projektperioden 2013 og 2014. Deltagere vil være de 4 SOSUskoler, de 2 UCer, regionen og potentielt alle 

kommuner i regionen. Vi ved allerede at Kolding, Vejle og Fredericia vil deltage. Overordnet er det 

projektets formål at tilvejebringe et bredere og lidt stærkere rekrutteringsgrundlag. Der vil blive ansat en 

projektleder, og projektorganiseringen vil komme på plads i slutningen af året.  

Projektet åbner mulighed for at flere unge, deres forældre og UU-vejledere ser den reelle mulighed   for at 

bruge SOSU som alternativ til gymnasiet 

Der er tale om 4 dele i projektet :  



1. Udvikling af aktiviteter, der kan tone uddannelserne mere, end tilfældet er i dag. Det kan 

eksempelvis være at udvikle SOSU-skills som valgfag eller lægge mere vægt på IT / dokumentation. 

Påbygning:  Erhvervsrettet og skolerettet. EUX indenfor SOSU 

2. Udvikling af turbo-forløb for elever med solid skole- eller praktisk baggrund 

3. Brobygning udvikles i forhold til de videregående sundhedsuddannelser. 

4. Udvikling af sammenhængende forløb – fex fra SSA til sygeplejerske. 

3.6 SSA- vejlederkonference den 1. oktober status :  Der er tilmeldt ca 100  

3.7 Træfdag i somatikken  : SSA-elever i 1. skoleperiode har været på besøg på Horsens Sygehus for at 

træffe deres vejledere og for at få billeder på deres kommende praktiksted. Der blev også arbejdet med, 

hvordan den enkelte elev selv kan påvirke sin praktik positivt. Dagen var en succes og vil derfor blive 

gentaget. Ved Sygehus Lillebælt arbejdes der med en lignende dag, som afprøves 19.9 

Det har været positivt, at klassens lærer har været med på sygehuset. Drøftelse af, hvorvidt ”træf-dag” er 

den rigtige benævnelse fremover. 

3.8 Udlandspraktik for SSA. Vedr det hold SSAelever, der skal starte i praktik 3 den 17.1.13 spørger Mona 

Langvold, om kommunerne kan acceptere at de elever, der skal på udlandsophold kommer i P1 17. og 18. 

januar, hvorefter de tager 1 måned til udlandet. Der er accept fra alle kommuner, der dog forventer at 

eleverne selv aftaler det konkrete forløb  ( praktik, ferie eller andet ) med deres praktiksted. 

3.9 Sundhedsstrategi : Samarbejdet med Green Network fortsætter. Der er etableret samarbejde med 

Vejle Kommune om at støtte bevægelsesmæssigt indhold i uddannelserne. Anette Dippel påpeger, at 

skolen burde være helt røgfrit område. 

3.10 Halvårsstatusrapporter : Der udarbejdes halvårsrapporter indenfor skolens 4 strategiområder og på 

andre områder, og de kan ses på hjemmesiden. Skolen vil også gerne udarbejde en statusrapport på 

samarbejdet med praksis, forventeligt med virkning fra samarbejdet 2. Halvår 2012 

 

4.Orienteringspunkter fra praksis. : Rådet for klinisk undervisning i Region Midt har revideret deres 

strategibeskrivelse. Kan ses på hjemmesiden 

 

5. Næste møde 4. december 2012 i Fredericia. 

Gunhild ønsker drøftelse af fraværsmønstre – blandt andet reaktioner i klasserne- på dagsordenen. 

Oplæg vedr. kommisorium for arbejdsgruppe om temadage m.m. 

Evaluering af skoleoptag. Skolen indkalder arbejdsgruppe bestående af : Dorthe, Britta, Annie, Lotte fra 

kommunerne, fra regionerne Lone og Marianne og fra skolen Lisbet og Thomas 

 



6.Eventuelt 

Morten : nogle elever i Middelfart har oplevet at der er alt for mange elever / studerende  i 

læresituationerne. Det konkluderes, at det problem er landsdækkende og ikke kan løse i dette forum . 

Lisbet Sørensen oplyser, at Sundhedsstyrelsen fastholder, at SSA-elever skal i somatisk praktik for at de kan 

få deres autorisation. 

 


