Referat af
Skole-praktikforum møde
D. 22. februar 2016 kl. 9-12 på Social- og
Sundhedsskolen
TIL STEDE: TOVE PANK, NINA JEXEN, ILSE SØRENSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, KAREN M LUND,
ULLA LAURSEN, ANNE HØYRUP, EVA PEDERSEN, DORTE M SØGAARD, GITTE B JENSEN, TINA M
AARUP, SUSANNE ÅES, MONA Ø KLIT, RUTH SKRIVER, TOVE HUSUM OG INGUN L.
REFERENT: BERIT BORGÅ
GAMEMASTER:

RUTH SKRIVER

DAGSORDEN
Mødeindledning, hvor vi aftaler de praktiske rammer for dagens møde og
prioritering af dagsordenen.
Indsatsforum
Kl. 9.00 til 11.00

Fra dette forum vil vi generere indsatsområder, vi vil arbejde i
dybden med. Dette sættes på dagsordenen i nedenstående forum
– Indsatsforum - på et af de efterfølgende møder.
I dette forum arbejdes med forhåndsaftalte indsatsområder –
enten genereret fra Ide og Udviklingsforum eller fra Aktuelt
forum.
I dette forum vil der være en eller flere tovholdere for arbejdet
med de forskellige indsatstemaer. Tovholderne har ansvaret for
at forberede oplæg og tilrettelægge processen. Mødedeltagerne
forbereder sig ud fra tovholdernes eventuelle oplæg.

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme

Skole/praksisdage

Aftaler

Førhen:
Trin 1: 3 praksisdage i 1. skoleperiode og 1 skoledag
i 1. praktikperiode og 2 i 2. praktikperiode.
Trin 2 – 3 praksisdage i 2. skoleperiode og 3
skoledage i 2. praktikperiode. 2 skoledage i 3.
praktikperiode og 1+1 praksisdage i 3. skoleperiode.
Efter 1/8-15:
Trin 1:
Forslag/tanker:
Ingen praksisdage, evt. skoledage i form af
praktikdage forlagt til skolen med praktikforankret
indhold/tema. Deltagere elever og vejledere evt.

Alle
Afklaring af fremtidig praksis
15 min.
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undervisere.
Trin 2:
Forslag/tanker:
Psykiatri: fastholde praksisdage – evt. skære ned til
1 praksisdag – 1 skoledag/refleksionsdag med
elever, vejledere og undervisere. Formål: skabe
tryghed og afmystificere og dermed skabe plads til
og åbne op for en bedre læring hos eleverne.
Primær: ingen praksisdage
Somatik: ingen praksisdage pga. mgl. ressourcer
Der udsprang sig en længere drøftelse omkring
skole/praksisdage. Vigtigt at det er strukturelt
muligt, så det bliver en positiv oplevelse.
Beslutning:
Trin 1: Det blev besluttet at der indtil videre ikke er
skole/praksisdage på trin 1. Der drøftes videre i
gruppen omkring optag vedr. nye muligheder.
Trin 2:
Psykiatri: Fastholde 1 praksisdag i psykiatri
praktikken og 1 skoledag/refleksionsdag.
Somatik: Ingen praksisdage.
Primær - der drøftes videre i gruppen omkring optag
vedr. andre muligheder.

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg

Tidsramme
Aftaler

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

Talentspor
Karen Marie Lund
Aftale omkring samarbejde og materiale
En ide kunne være at lave noget fælles materiale til
at klæde vejlederne på. Dette tages med på næste
møde (Solo Taksonomi)
Ønske fra LUU/LEU til Skole/praktikforum om at arbejde
videre med dette.
30 min.
Punktet tages med som dagens emne på næste
møde
Mona Ø K, Karen Marie L og Tina Å laver et oplæg
hertil.
Der blev uddelt papirer omkring talentsporsarbejdet
på SOSU-STV. Disse sendes også med dette referat
ud og kan også findes på vores hjemmeside.
Temaeftermiddage
Arbejdsgruppen
Afklaring af indhold og afvikling af dagene
15 min.
Der er evalueret på temaeftermiddagene afholdt i
oktober 2015. Formålet med temaeftermiddagene
er nået ud fra de tilbagemeldinger, der er kommet
ind. Der efterlyses dog eksterne oplægsholdere på
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Temaeftermiddagene.
Der er forslag om ikke at udbyde temaeftermiddage i
foråret men vente til efteråret.
Forslag til emner til næste temaeftermiddag:
Feed up, Feed forward og feed back og før, under og
efter vejledning.
Ønske om at få koblet undervisere og vejledere
noget mere sammen.
Forslag om at få Liselotte Brahe eller Kristian Larsen
til at komme med et oplæg omkring transfer.
Nina J foreslår at læse ”personlige kompetencer i
EUD” fra Munksgaard og evt. bruge dette som et
emne til en temaeftermiddag.
Inspiration fra den nye vejlederuddannelse.
Nye input fra eksterne oplægsholdere.
Det blev besluttet at vente med temaeftermiddage
til efteråret.
Følgende blev afklaret i forhold til afvikling af
Temaeftermiddage:
Økonomi: maks. 150,00
Mulighed for at lave en fælles dag et sted geografisk
– dette vil gøre det billigere.
Arbejdsgruppen arbejder videre med en
temaeftermiddag med en ekstern oplægsholder til
efteråret omhandlende de ovennævnte temaer.
Nytænkning i forhold Temaeftermiddagene.
Gitte J laver et oplæg til næste møde med forslag til
en 3 deling af det Temaeftermiddagene indtil nu har
rummet:
1. Informationsmøder
2. Cafémøder hvor en gruppe undervisere og
vejledere mødes omkring et emne
3. Temaeftermiddage med et afgrænset emne
evt. med ekstern oplægsholder

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

Status på optag til SOSU-uddannelsen
Skole og arbejdsgivere
Erfaringsudveksling
Afstemning af datoer ifm. rekruttering og optag på
skole/praktikforum
20 min
Trin 1 er langt – der har lige været opsamlende
møde og der er lavet en revideret forløbsplan.
Trin 2 – der arbejdes med forskellige
ansøgningsfrister i Region og kommuner.
Vigtigt at det er de samme ansøgningsfrister vi
bruger. Vigtig opgave med at koordinere
ansøgninger arbejdsgivere imellem således, at der
ikke er så mange, der får tilbudt plads flere steder.
En mulighed kunne være at tilføje et felt på
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ansøgningen ”har du søgt hos andre arbejdsgivere
og i hvilken prioritering” Kommuner og Regioner må
finde en måde at samarbejde omkring dette på.

Aktuelt forum
Kl. 11.00 til 12.00

Punkt 1
Bemærkninger til referat
fra sidste møde

Punkt 2
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat
Punkt 3
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Annoncering elever
Nord
10 min.
Region Nordjylland årshjul
Punktet udgik

Gensidig information
Alle

Information fra skolen:
- EUX
Der er informationsmøde omkring EUX d 23/2-16 kl.
17.00 her på skolen. Se vores nye reklamefilm om
EUX på: https://youtu.be/lxqBW9UGGbw
-

RKV og uddannelsesplaner

-

Skole/praktikplaner

-

Status på moodle – uddannelsesmappe m.v.
Resten af punkterne udsættes til næste gang

Information fra praktikken:
- Ilse S påpeger en udfordring ift. marts 16
omkring ferie. Arbejdsgiverne i Region Midt
må tale sammen omkring dette.

Referat

Punkt 4
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Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Punkt 5
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

Årshjul 2016
Alle
10 min.
Afklaring af fremtidige mødedatoer og indhold
Der doodles vedr. datoer. Næste møde i april/maj
Forslag til emner:
Moodle
Logbog
Uddannelsesmappe
Temaeftermiddag
Talentspor

Eventuelt

Karen Marie havde et afklarende spørgsmål til
praktikerklæring.
Det er besluttet i LUU, at praktikerklæringen fra
PASS er den, vi fremadrettet anvender.

ÅRSPLAN 2016
1. møde 22.02.2016 Kl. 9-12
2. møde Kl. 9-15
Ide- og udviklingsforum
Temaeftermiddag
Moodle herunder logbog,
uddannelsesmappe
Talentspor
3. møde kl. 12-15

Igangværende
arbejdsgrupper
Logbog
Dokumentation pilotprojekt
Thisted

Styregruppe

Kommende
aftaler
Eva P, Ulla L, IngeAfventer afklaring
Marie, Birte S, Dorte M S af muligheder i
og Gitte
Moodle
Ulla L, Nina J, Gitte S,
Inge-Marie K, Gitte

5

Temaeftermiddage

Ulla L, Anne H, Ilse S,
DMS, Ruth S

Dorte indkalder til
næste møde

Før mødet:
Fremsendes af mødeafvikleren.
Reminder til dagsorden indeholdende skabelon til sagsfremstilling fremsendes
ca. 14 dage før mødet.
Endelig dagsorden udsendes af mødeafvikleren 1 uge før mødet
Under mødet:
Referat er et konklusionsreferat – referatet oplæses og godkendes på mødet.
Endelig godkendelse af referatet sker på næstkommende møde.
Hvem der er Gamemaster på næstkommende møde aftales.
Liste Gamemaster:
1. møde 2015

-

Dorte M Søgaard

2. møde 2015

-

Ulla Laursen

3. møde 2015

-

Inge M Kristiansen

4. møde 2015

-

Ilse Sørensen

1. møde 2016

-

Ruth Skriver

2. møde 2016

-

Susanne Aes

3. møde 2016

-

Nina Jexen

1. møde 2017

-

Eva Pedersen
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