HVORDAN SKAL JEG BRUGE UDDANNELSESBOGEN?
Din personlige uddannelsesbog er opbygget så du, dine lærere og dine praktikvejledere kan skabe sig et overblik over dit uddannelsesforløb.
Et uddannelsesforløb, som løbende kan justeres, således at det er muligt at tage
udgangspunkt i din personlige læring og udvikling i skole- og praktikforløbene.
Uddannelsesbogen skal følge dig dagligt og være tilgængelig for de mennesker, som
samarbejder med dig om din uddannelse.
Uddannelsesbogen må ikke indeholde oplysninger om fravær, sociale forhold eller
personfølsomme data.
Uddannelsesbogen har to niveauer; en elektronisk del og din personlige uddannelsesbog.
Den elektroniske del ligger på skolens hjemmeside www.sosu-stv.dk
Her kan du finde uddannelsens lokale undervisningsplan, praktikkens opbygning,
klagevejledning, skolens bedømmelsesplan og prøvebestemmelser og meget mere.
Det vil sige, alt det uddannelsen er bygget op omkring
Din personlige uddannelsesbog, som er i papirform og som beskriver den læring
og udvikling, du gennemgår under uddannelsen.
Din personlige uddannelsesbog skaber ikke sig selv, derfor er der ting, du er ansvarlig
for og andet som dine lærere og praktikvejledere er ansvarlige for.
Du sørger for, at følgende kommer i bogen:
•
•
•

Din personlige uddannelsesplan
Kopi af uddannelsesaftalen og andre kopier af gennemførte forløb fx grundforløb, SOSU
hjælperuddannelsen. Eller kopi af aftale om praktik i udlandet (PIU)
Kopi af skolevejledninger, praktikerklæringer og referatark, der følger med
praktikerklæringerne.

Dine lærere og praktikvejledere sørger for, at fremskaffe og skrive henholdsvis
skolevejledninger og praktikerklæringer og give en kopi til dig. Originalen skal lægges
i din sagsmappe på skolen. Skolen ajourfører løbende din uddannelsesplan i
samarbejde med dig.
Uddannelsen er meget kort. Det er derfor vigtigt, at du er åben omkring, hvordan du
lærer bedst og hvordan skole og praktik bedst kan støtte dig.
Oplever du problemer i uddannelsesforløbet er det vigtigt, at du søge hjælp hos din
kontaktlærer i skoleperioden eller din vejleder eller uddannelseskoordinator i
praktikperioderne. Du kan også kontakte skolens skole/praktikkoordinator, som vil
være dig behjælpelig med at løse problemet.
Held og lykke på rejsen.

