
Referat fra møde i det planlæggende niveau 6.9.2011 

 

1.Velkomst. Mødeleder Grethe Buch, ordstyrer Lisbet Sørensen 

Afbud fra Hanne Christensen, Annie Hansen, Mona Langvold og Jørgen Dam 

Velkommen til Jette Corneliussen, Hedensted Kommune 

2. Godkendelse og prioritering af dagsordenen 

3. Orienteringer fra skolen 

• Ny lovgivning / bekendgørelser / rammer v. Thomas. Der skulle informeres om længe 
ventet ændring i lovgivningen på PASS-konference 20.9, men denne konference – og 
præsentation af de ændringer er nu udsat til 5. december 

• Elevplan v. Dorthe Seiger. Der har været afholdt en undervisningseftermiddag for 
praktikstederne. Det vurderes om der skal laves tilsvarende for praktikvejlederne. Dorthe 
Seiger udtrykker tilfredshed med, at praktikstederne henvender sig til hende, når der 
opstår tekniske problemstillinger, så løsningerne kan komme hurtigt. Administrationen 
arbejder med at lave ruteplaner / turnusplaner for SSA fra efteråret. Det vil snart blive 
startet en SMS-service, hvor blandt elever kan sygemelde sig via denne service. Elever skal i 
skoleperioder huske at sygemelde sig både i praktik og på skolen. Dorthe undersøger 
mulighederne for fremover kun at operere med godkendt fravær. Spørgsmål fra Dorte 
Bennike om hvilke oplysninger, praktikstederne har krav på at se ???? 

• Uddannelsesaftaler v. Dorthe Seiger. Skolen ønsker, at tillægsaftaler indgås, så snart man 
ved et tillæg skal udarbejdes.  

• Fusion v. Grethe. Skolens bestyrelse skal i sit møde 21. september tage stilling til scenarier i 
forhold til evt udskillelse af Horsens-afdelingen.   

• Orientering om skolens indsatsområder: vision og strategi 2011-2013. Se hjemmesiden. De 
4 indsatsområder er : internationalisering, , pædagogik og pædagogisk udvikling, IKT og 
læring samt sundhed. For de 2 førstnævnte er der udarbejdet ½ års status, som også ligger 
på hjemmesiden. 

• Turnusplaner / Thomas – nye turnusplaner er lagt på hjemmesiden. 

• Nyt fra uddannelsesvejlederne  
o Elevoptag Vedr SSA følges tidsplanen. Vedr SSH : der mangler ansøgere. 

• Helhedsevalueringer for SSH og SSA  v. Lisbet. LUU har nedsat arbejdsgruppe, som har 
beskrevet anledning til / indhold i helhedsevaluering for SSA-uddannelsen. Beskrivelsen er 
nu godkendt og forefindes på hjemmesiden. Arbejdsgruppen er nu i gang med at 
udarbejde et lignende papir for SSH. Der orienteres om dette på praktikvejlederkurser. 



• Kontakt til skolen jf. mail fra 5-by gruppen v. Grethe. Ulla samler de involverede og de 
afklarer sammen de stillede spørgsmål. 

• SSH-projekt v. Irene og Vicky. Eleverne er startet i går. De får udleveret værktøj, der er 
tilknyttet ” den røde tråd”. Se vedlagte fil, som beskriver projektet.  

• Samarbejdsaftale vedr SSA. Praktikstederne, skolen og ansættende myndighed har i region 
Syddanmark beskrevet opgaver og fordeling heraf. Region midt arbejder med 
udgangspunkt i reg.syds materiale på at beskrive det samme. Beskrivelserne skal til LUU til 
godkendelse ???? 

• Sundhedsstyrelsen revurderer nu ansøgninger fra ansøgere, der har kompetence fra andre 
uddannelser i deres hjemland. 

• Praktikansvarliges kompetencer : Thomas har i PASS fået oplyst, at der ikke kan kræves 
specifikke faglige kompetencer af de praktikansvarlige, men der skal være vejledere, der 
kender uddannelsen og som kan sikre mulighed for at opnå de opstillede mål .   

• Opdateret samtykkeerklæring vedr udveksling af elev-oplysninger mellem praktiksteder og 
mellem skole og praktik tages i brug. 

 

4. Orienteringer fra praktikken 

Annette Dippel Larsen : arbejder i et projekt ” didaktik i praktikken” , hvor skolen i Silkeborg 
deltager samt en skole fra Sjælland. 

Marianne Fock orienterede om hvordan man i region midt har arbejdet med forskellige 
muligheder med at lade SSA-elever få 8 uger af praktik 1 i kommunalt regi + 8 uger på sygehuset. 

SIC (  = simulations – innovations- center ) færdighedslaboratorium på Regionshospital Horsens er 
taget i brug. Ser muligheder i fex at introducere elever i fælles grundlæggende færdigheder. 

 

5. Udviklings og  -drøftelsespunkter 

Fælles værdier i skole / praktiksamarbejdet Arbejdsgruppe nedsat i sidste møde. Oplæg 
forvæntes færdigt til næste møde.  

• Planlægning af praktikvejlederkonferencer 
Arbejdsgruppe nedsat i sidste møde fremlægger forslag til generel  beskrivelse af og struktur 
for konferencerne. Forslag omdelt. 
Arbejdsgruppen arbejder videre og kommer med et konkret forslag til konference med 
udgangspunkt i debatten. Skolen kan gå i gang med at planlægge tema-eftermiddage for 
praktikvejledere og skolens undervisere. 
 



• SSA, intro til praktik 1 v. Grethe. Det har været positivt, at repræsentanter fra sygehuset har 
været på skolen og har introduceret. Grethe er åben overfor andre måder at give denne 
introduktion – evt ved elevbesøg på praktikstedet i teoriperioden. Der arbejdes på et konkret 
forslag. Arbejdsgruppe : Dorthe Bennike ( som indkalder ) Marianne Fock, Gitte Schmidt, Mona 
Langvold og Lisbet Sørensen.  

 

• Skolens vision og strategi: Sundhed v. Grethe og Lisbet 
o Hvordan arbejde fælles hermed? – punktet udsat 

 

• Dimission. Hvordan gøre disse fælles jf. ”Den røde tråd”. I horsens er der taler fra praktik, 
underviser og skoleledelse – hvilket blandt andet har til formål at synliggøre samarbejdet i 
uddannelsen og anerkende uddannelserne udadtil. Dette fungerer godt. Kan disse erfaringer 
også bruge si Fredericia og Vejle ? 

 

• Henvendelse fra praksis vedr. deltagelse i undervisningstemaer på skolen v. Grethe.  Det er OK, 
at repræsentanter fra praksis deltager i den almindelige undervisning i et relevant tema, hvis 
det på forhånd er aftalt med Grethe Buch. En eksterne deltager forventes at være forberedt og 
at have tid efterfølgende at samle om på indholdet i undervisningen. 

 
6. Næste møde er 6. december kl 9.00 – 12.00 i Fredericia 

Udsat fra dette møde : hvordan arbejde fælles med skolens strategi og vision ? 

Arbejdsgruppe vedr fælles værdier i skole / praktiksamarbejdet fremlægger oplæg. 

Dagsorden vil blive sammensat således, at orienteringspunkter kommer efter 
udviklingspunkterne. 

 

7. Eventuelt 

Inge og Annette giver udtryk for, at der opleves kontinuitet i mødernes emner og indhold, 
hvilket flere nikker til. Dejligt ! 

Vicky orienterede om ” beat camp” projektet som har til formål at motivere skolens elever til 
selv at gøre noget for egen sundhed. Projektet er finansieret af Pensam og FOA. Læs evt 
nærmere på www.beatcamp.dk. Der er tale om en individuel indsats og om dyst mellem 
skolerne.  

http://www.beatcamp.dk/�

