Information om uddannelsen
Alt skriftligt information om den pædagogiske assistentuddannelse
fx lokal undervisningsplan, uddannelsesordning, praktikerklæringer, skolepraktikplaner mv. er på skolens hjemmeside:

www.sosu-stv.dk
Kontakt i forbindelse med skole/praktikforløbet
Studiesekretær Pernille Møller Dahl, tlf. 8912 4406

Når du vil vide noget om:

og
Uddannelseskoordinator Lotte Boserup, tlf. 8912 4400
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Huskeliste
Husk altid:

når du er i kontakt med dit praktiksted.

Oplysninger til praktikstedet
Skolen har indhentet børneattester på alle elever.
Eleverne er dækket af den lovpligtige arbejdsgiver forsikring.

Skolen har forskellige støttemuligheder fx SPS computer, lektiecafe, hjælp til logbogsskrivning osv.
Skolen opfordrer til et tæt samarbejde mellem skole og praktiksted. Ved eventuelle problemer kontaktes Lone Rask Hansen, Skive
kommune på tlf. 99 15 52 62 eller Social– og Sundhedsskolen STV.

Vejledning
Der opfordres til og forventes, at eleven mindst modtager 1 1/2
times vejledning ude i praktikken hver 14. dag, samt eleven skriver
logbog minimum 1 gang i ugen, hvor han/hun har mulighed for at
reflektere over forskellige situationer og oplevelser.

Mad

Arbejdsforhold

På skolen kan du medbringe madpakke, og der er et køleskab til
rådighed. Der er også mulighed for at købe mad i skolens
kantine.

Ansættelsesforholdet er på 37 timer.

I forbindelse med praktikperioderne skal du undersøge praktikstedets ordninger.

I praktikken er arbejdsnormen 33 timer pr. uge samt 4 timer til
studieaktivitet herunder logbogsskrivning og deltagelse i relevante
møder som fx personalemøder.
I praktikperioden er du underlagt stedets personalepolitik.

Påklædning

Ferie

Når du starter på uddannelsen, er det vigtigt at være praktisk påklædt.

I skoleperioderne er ferien fastlagt af skolen.

Medbring: skiftetøj, indesko, tøj til både inde– og udeaktiviteter
samt regntøj.

I praktikperioden aftales ferie med praktikstedet. Det er lederen af
praktikken, der indberetter ferie i praktikperioderne. Du skal dog
selv være opmærksom på, hvor meget ferie du har til gode.

OBS
Tænk altid over om din påklædningen passer til praktikstedet og
jobopgaverne.

Har du spørgsmål til ferie og løn så kontakt din arbejdsgiver.

Syge– og raskmeldinger
I skoleperioden
Du skal sygemelde dig elektronisk på www.elevplan.dk.
Da kommunen er din arbejdsgiver, kan de løbende følge med I dit
fravær via elevplan.

I praktikperioden
Du skal syge– og raskmelde dig på praktikstedet.
Du bliver ved praktikstart introduceret til stedets procedurer i
forbindelse med sygdom/fravær.
Praktikstedet indberetter elever sygefravær elektronisk.

