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Implementering
af nyt medicinkompetencekort
Der er blevet udviklet en ny version af medicinkompetencekortet.
Formålet med Medicinkompetencekortet er at sikre kontinuitet og tydeliggørelse
af krav i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”.
Medicinkompetencekortet skal understøtte elevernes læring,
øge elevernes overblik over og forståelse af medicinhåndtering, samt styrke elevernes mulighed for at udvikle kompetencer som autoriseret social- og sundhedsassistent. Medicinkompetencekortet er elevernes arbejdsredskab på tværs af
skole og praktik, og indeholder udover selve medicinkompetencekortet også opgaver, som eleverne skal lave i praktikperioderne samt indhold i skoleperioderne.

Det nye medicinkompetencekort skal anvendes på alle hold og
optag opstartet efter d. 1. januar 2018. For hold og optag startet i 2017 anvendes det gamle medicinkompetencekort. Begge versioner findes på skolens hjemmeside her under Medicinkompetencekort:
http://www.sosufvh.dk/dk/praktiksamarbejde/sosu-assistent
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REGIONSMESTERSKABER
I HORSENS D. 25. OKTOBER
Den 25. oktober afholdes Regionsmesterskaber i SOSU Skills på skolens afdeling
i Horsens. Vinderne af regionsmesterskabet vil gå videre til Danmarksmesterskaberne
i Skills (DM i Skills), en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor elever fra landets
erhvervsskoler dyster med hinanden om at blive Danmarks bedste inden for deres fag.
DM i Skills foregår i april 2019.
I SOSU SKILLS konkurrerer assistentelever. Konkurrencen
foregår som et rollespil, hvor to elever sammen løser en case,
der viser den type helhedsorienterede opgaver, de kan få stillet i praksis som social- og sundhedsassistenter.

Det vil være muligt at følge konkurrencen live på skolens
hjemmeside sosufvh.dk

Deltagerne fra Social- og sundhedsskolen
Fredericia-Vejle-Horsens, Tanja Kari Rasmussen
og Linda Robak Hjort-Hansen.

SIMULATIONSKONFERENCE 2019
Den 23. maj 2019 afholder Videncenter for velfærdsteknologi Vestdanmark og SOSU FVH en stor international simulationskonference i
Fredericia. Her bliver der mulighed for at møde bl.a Pamela R. Jeffries,
der er PHd, professor of nursing og dekan på George Washington University School of Nursing. Pamela Jeffries er internationalt kendt for
sin forskning inden for undervisning i sundhedsområdet med speciel
focus på simulation. Med på konferencen som Key Note speaker er
også Kirsty Harris – en meget anderkendt Healthcare specialist fra
Universitetet i Portsmouth. Ud over Key Note speakers vil der være en
lang række work-shops, hvor der arbejdes med simulations standarder, Debriefing, 21st Century Skills, VR m.m. Detaljeret program udsendes i november, men sæt allerede nu kryds ved dagen.
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Nyt fra Efterog videreuddannelsen
Udvikling af en ny EVI portal er i gang og vi glæder os meget til at tage den i brug
endnu mere end nu. På den nye EVI-portal, kan du som kursist finde program og kursusmateriale.
Husk, at deltager man på en arbejdsmarkedsuddannelse, så
har man ret til VEU godtgørelse svarende til 100% af højeste
dagpengesats, hvis man har uddannelse svarende til erhvervsuddannelsesniveau.
Der er lige udviklet 2 nye SPÆNDENDE arbejdsmarkedsuddannelser uddannelser omkring Velfærdsteknologi. Her får du vi-

den om velfærdsteknologier, og hvordan du støtter borgeren
i brugen af dem.
Som noget nyt afholde skolens efter- videreuddannelse et 2
dags forløb her i efteråret om Laveffektive metoder. Du kan
finde mere info her http://www.epos-amu.dk/Skoler/Skole?SkoleId=05416d1c-803b-4722-a6cf-cca65bf5ed46

