
 

Referat af møde for planlæggende niveau 

10. juni 2014 kl. 9:00 – 12:00, Fredericia - lokale 309 

Deltagere: Annie Hansen, Anne Katrine Gjerløv, Birgitte Sønderborg, Bodil Knudsen, Britta Starup, Dorte 

Jørgensen, Grethe Buch, Hanne Christensen, Helle Mølgaard Nielsen, Lisbet Sørensen, Lotte Aarø, Margit 

Pedersen, Mona Langvold, Morten Hansen, Pia Ranck, Rikke Fisker Christensen, Susanne Maass, Torben 

Schmidt, Ulla Reimer og Vicky Asmussen 

Afbud: Anette Søgaard, Anette Dippel Larsen, Annette Teilmann Demant, Connie Bøgebjerg, Ditte Teist, 

Dorthe Skriver Bonderup, Lis Linow, Lisbeth Andreasen og Thomas Thomsen 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Anne Katrine Gjerløv er nyansat i psykiatrien i Region Syddanmark og erstatter Lone Flø.  

 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Punkter til drøftelse 

Læringsstile og læringsmiljø i praksis v. praksis 

Horsens: Arbejder med de nye mål i uddannelsen og har fokus på at niveausætte i forhold til 

temaerne i skoleperioderne. Kommunen har svært ved at bruge forløbsplanerne og danne sig 

overblik i forhold til vejledningen i praktikken.  

Bodil Knudsen uddyber, hvordan de overordnede tanker er med forløbsplanerne. Disse er 

overordnet, og lektionsplanen giver et mere konkret indblik i uddannelsen. Eleven har begge dele 

med i praktikken, da eleverne har adgang til dem i Elevplan.  

Psykiatrien i Region Syddanmark har haft besøg af Bodil og to undervisere for at forklare 

opbygningen af og ideerne bag forløbs- og lektionsplaner. Dette var meget udbytterigt for både 

skole og praksis.  

Det foreslås, at forløbs- og lektionsplaner kan være et tema på et af temamøderne for 

praktikvejledere.  

Fredericia: Har også meget fokus på mål i praktikken, samt hvilke niveauer de i praksis kan forvente 

af eleverne. Uddannelsesbogen anvendes i praktikken. 

Vejle: Flere praktikvejledere har efterspurgt, hvordan de i praktikken arbejder med 

uddannelsesbogen som et reflekterende værktøj. Dette arbejdes der internt med i kommunen. 

Resultaterne af dette arbejde kan senere præsenteres for planlæggende niveau. 

Vejle Kommune vil gerne høre om den pulje til understøttelse af svage unge. Dorthe Bonderup er 

ansvarlig for projektet, da det skal køre i Vejle. Britta Starup tilbyder et samarbejde/input i forhold 

til projektet – Dorthe tager kontakt. På næste møde dagsordensættes det, hvordan skolen har 

valgt at bruge disse midler. 



 

Evaluering og kvalitetssikring af praktik – status siden sidste møde v. Vicky Asmussen og Grethe 

Buch 

Oplægget til evaluering af praktikken er i høring med frist d. 19. juni. Parterne må gerne sende 

kommentarer til Vicky.  

Evalueringen er i sin nuværende form meget lang, men efter høringsperioden bearbejdes 

skemaet yderligere i arbejdsgruppen. 

Oplægget præsenteres for LUU d. 25. juni, forhåbentlig kan det tages i brug fra august 2014. 

Skolen tilbyder at stå for indsamling af data de næste to år med udgangspunkt i at bearbejde 

resultater fra henholdsvis skole og praktik til gennemgang en gang årligt på det planlæggende 

niveau. Ved henvendelse til Vicky kan arbejdsgiverne få et udtræk af data. Det skal aftales i 

arbejdsgruppen, hvor ofte der skal trækkes data, samt hvem der skal være modtager af data.  

Pædagogiske netværk mellem skole og psykiatripraktik i Region Syddanmark v. Susanne Maass 

For at skabe sammenhæng mellem uddannelse og praktik er der på sygeplejerskeuddannelsen 

på UCL en underviser, som deltager på møde for kliniske vejledere. Psykiatrien vil meget gerne 

have tilsvarende netværk på SSA.  

Kolding, Horsens og Fredericia tilslutter sig ideen. 

Skolen vil gerne bidrage i forhold til en generel snak om uddannelsen, indhold, pædagogisk 

udveksling osv. Der skal ikke være fokus på konkrete elevsager.  

Det besluttes, at der laves et pilotprojekt på SSA-uddannelsen. Dette vil som udgangspunkt 

være supplement til temamøder ikke en erstatning. Interesserede deltagere giver 

tilbagemelding senest d. 27. juni til Rikke på rfc@sosufvh.dk  

Herefter indkaldes de interesserede parter til møde om planlægning.  

Skolens arbejde med mission, vision, værdier og strategi for 2014-2016. Genopstart af arbejdet 

i ”værdigruppen” med henblik på fælles vision v. Grethe Buch   

Skolen har opdateret sin mission, vision og værdier, som skal godkendes af skolens nye 

bestyrelse. Efterfølgende udsendes materialet til planlæggende niveau og lægges på skolens 

hjemmeside. 

”Værdigruppen” bestående af Anette Dippel, Hanne Christensen, Morten Hansen og Lisbet 

Sørensen kan tage udgangspunkt i dette for at lave en fælles vision mellem skole og praksis.  

Lisbet er tovholder og indkalder gruppen til et møde efter sommerferien. 

3. Orienteringspunkter fra praksis 

Sygehus Lillebælt har udviklet en ny model til fordeling af praktikpladser for SSA’er og 

sygeplejerskestuderende. Det vil sige, at der er afdelinger, der som noget nyt skal til at have SSA’er 
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i praktik. Der holdes informationsmøde for de nye vejledere, hvor både skole og praksis er 

repræsenteret. 

4. Orienteringspunkter fra skolen 

Præsentation af skolens nye hjemmeside i relation til praksis v. Vicky Asmussen 

Vicky præsenterede tankerne bag hjemmesiden og konkrete steder på hjemmesiden, hvor relevant 

materiale fra praktikken findes. 

Hjemmesiden fungerer bedst i følgende browsere: Google Crome eller internet Explorer version 9 

eller nyere. 

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, kan der skrives en mail med beskrivelse af problemerne 

til: webmaster@sosufvh.dk  

Skolen har fået en Facebookside, hvor der lægges historier om skolen ud til inspiration for 

nuværende og kommende elever. 

Status på FOU-projekt: Sammenhængskraft mellem SOSU-skoler og praksis v. Lisbet Sørensen 

Siden sidste møde er første del af projektet gennemført (beskrivelse af tanker, forventninger, 

bekymringer osv. i relation til praktikken i psykiatrien via forumteater), nu skal eleverne til anden 

del (praktik i psykiatrien), i tredje del skal der samles op på elevernes fortællinger.  

Projektet har fokus på skoleperiode 2 – praktikperiode 2 – skoleperiode 3. Det afprøves på en 

klasse i Fredericia og en klasse i Horsens. Projektet evalueres i efteråret 2014. 

Status projekt Syddanske talenter v. Rikke Fisker Christensen 

Projektets afslutningskonference afholdes d. 24. november 2014 i UCL’s nye lokaler i Vejle. 

Invitation udsendes i august. 

Der er fortsat pladser på temadag om innovation d. 28. oktober for SSA-praktikvejledere i relation 

til skolen i Fredericia, hvor der opstartes en innovationslinje til november.   

På baggrund af en forespørgsel fra projektdeltagere er der udviklet et Kursus for praktikvejledere 

med fokus på vejledning af dygtige elever i praktikken. Kurset har varighed på 2 dage (invitation er 

vedhæftet i mail). 

Status SSA- og SSH-konference v. Lisbet Sørensen  

Skolen vender tilbage med en ny kontaktperson i forhold til SSH-konferencen. Herefter kan 

planlægningen fortsætte. 

SSA-konferencen har fokus på EUD-reformen og afholdes d. 23. september på KUC i Kolding med en 

deltagerbetaling på 850 kr. Invitationen kan distribueres videre til praktikvejledere (invitation er 

vedhæftet referatet).  
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Orientering om skole-praktikkoordinatorfunktion v. Lisbet Sørensen og Grethe Buch 

Irene Langgaard har et års orlov. Skolen arbejder på at få dækket den pædagogiske 

koordinatorfunktion i denne periode.  

Mona Langvold varetager skole-praktiksamarbejdet i Horsens – Hedensted – Region Midt. Lisbet 

Sørensen varetager samarbejdet i Kolding – Fredericia – Vejle – Region Syddanmark.  

Der ansættes en ny pædagogisk IKT-koordinator på skolen fra 1. september. 

Grethe Buch er nu overordnet ansvarlig for samarbejde med praksis.  Thomas Thomsen varetager 

fortsat dimensionering, LUU og turnusplaner.  

Orientering om praktikpladssøgende v. Ulla Reimer 

Alle SOSU-skoler er blevet pålagt at bruge www.praktikpladsen.dk til registrering af 

praktikpladssøgende elever.  

Dette tilbydes til elever, som er kvalificeret, men ikke er optaget på uddannelsen. Disse tilbydes 

deltagelse på et informationsmøde om praktikpladssøgning. Der har dog ikke været deltagere på de 

to første møde for SSH. 

På informationsmødet hører ansøgerne om praktikpladssøgning, derudover får de også vejledning i 

forhold til fremtidigt optag.  

Praksis kan bruge værktøjet, hvis de mangler elever til et optag. Det er muligt at søge efter elever 

fra andre geografiske områder. Eller man kan som ansættende myndighed lægge sine tomme 

uddannelsespladser på portalen. 

Nyt fra EVI v. Pia Ranck 

Der har været aktivitet i alle samarbejdende kommuner i foråret, der er planlagte aktiviteter alle 

steder i efteråret og helt ind i 2015. 

 

Der udbydes praktikvejlederuddannelse i efteråret – to hold. Det ene henvender sig til SSH-

vejledere og det andet til SSA- og PAU-vejledere. 

 

I starten af 2015 udbydes kursus med fokus vejledning af sårbare unge. 

 

Der udbydes socialt- og sundhedsfagligt forløb for egu-elever af 12 ugers varighed.  

 

Der afholdes to temaeftermiddage i efteråret om ”fagligt sprog” og ”dokumentation”. Disse 

henvender sig til undervisere på skolen og uddannelseskoordinatorer. 

 

Der udbydes to moduler på akademiuddannelsen i efteråret ”velfærdsteknologi” og 

”sundhedspraksis”. 

 

http://www.praktikpladsen.dk/


 

Nye AMU-kurser kan ses på www.epos.dk   

Fremadrettet arbejdes der på, at der på AMU-uddannelserne vurderes, om kursisterne kan bestå 

målene i uddannelsen. Der vil derfor kunne gives bevis for både ”fremmøde” og ”opfyldelse af 

uddannelsens mål”.  

 

5. Evaluering af mødet 

Ingen bemærkninger.  

Det besluttes, at punktet fremadrettet ikke er på dagsorden. 

 

6. Punkter til næste møde (2. september) 

 Opsamling på SSH-konference 

 EUD-reform med fokus på proces og lovgivning 

 Hvordan arbejdes der med elevernes personlige kompetencer i forhold til tilstedeværelse, 

fastholdelse, sygemelding osv. (kan der evt. hentes inspiration fra andre verdener – 

nærvær i folkeskolen) 

Det besluttes, at næste møde udvides til et heldagsmøde. Deltagerne bedes melde tilbage til 

Rikke på rfc@sosufvh.dk inden d. 20. juni, hvis de ikke har mulighed for et heldagsmøde. 

Vicky finder ekstern oplægsholder i samarbejde med Britta. Derudover kan praksis byde ind med 

kommentarer/input til emnet til Vicky på vea@sosufvh.dk senest d. 20. juni. 

7. Eventuelt 

Skolens ledelse er inviteret til to møder om EUD-reformen i juni, hvor den færdige lovgivning og 

rammer for reformen er på plads og præsenteres.  
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