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Bidrag til udviklingsredegørelse SOSU 2015
Udarbejdet af LUU SOSU, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
Erfaringer med caseopgave som ny prøveform for afsluttende prøve - SSH
De første hold på social- og sundhedshjælperuddannelsen er nu dimitteret med den nye prøveform
(caseopgave), og erfaringerne har været rigtig gode. Det opleves, at eleverne i høj grad har haft fokus på
helheden i forhold til borgeren. Resultatet er, at karaktergennemsnittet på de første hold er løftet fra
tidligere. Cases bruges også i øvrige udtrukne eksamener.
Inddragelse af LUU i udvikling af afsluttende prøve
LUU er ikke inddraget i udviklingen af den afsluttende prøve og ønsker heller ikke fremadrettet at være
inddraget. Der gives fuld opbakning til skolens arbejde i denne forbindelse.
Gennemførte valgfrie specialefag for social- og sundhedshjælpere i 2013
Der er lagt op til, at alle valgfrie specialefag udbydes. De er placeret sidst i uddannelsen for at kunne
fungere som ”overbygning” på social- og sundhedshjælperuddannelsens øvrige fag. I 2013 har alle valgfrie
specialefag på trin 1 været gennemført.
Endvidere er følgende valgfag udviklet og gennemført: ”Kost og ernæring”, ”SOSU skills” og ”innovation”.
Endeligt arbejdes der med udvikling af endnu to valgfag med henblik på fremtidigt udbud: ”Kreative
udtryksformer” samt ”kommunikation og konflikthåndtering”.
Simulation i undervisningen på SOSU
For at sikre praksisnær undervisning har det høj prioritet på skolen at anvende simulation i undervisningen.
Der er oprettet simulationsplejestuer på skolens afdelinger i Horsens og Fredericia med nyt teknologisk
udstyr. I forbindelse med nybyggeri af skolens afdeling i Vejle bliver der lavet skolens hidtil største
simulationsfaciliteter med teknologi på højeste niveau.
Der samarbejdes med partnere i USA omkring simulation og pædagogiske metoder hertil.
LUU støtter op om skolens arbejde med simulation. Endvidere inddrages praksis i konkrete
samarbejdsprojekter omkring simulation og praksisnær undervisning. Her kan blandt andet nævnes FOUprojektet ”Sammenhængskraft mellem SOSU-skole og praksis”, som har fokus på psykiatri.
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