Skole-praktikforum møde d. 23. februar 2015
kl. 9-12 på Social- og Sundhedsskolen
Referat
TILSTEDE: DORTE MAYAN HANSEN, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE
HØYRUP, TOVE HUSUM, RUTH SKRIVER, GITTE B JENSEN, ILSE SØRENSEN, SUSANNE AAS, ULLA
LAURSEN, DORTE M SØGAARD, TINA AARUP
REFERENT: BERIT BORGÅ
GAMEMASTER:

DORTE M SØGAARD

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

Indsatsområde

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.
Uddannelse som kerneydelse i praktikken (udsat fra nov.
mødet)

Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg

Ruth Skriver og Karen Marie

Tidsramme
Aftaler

10 min.

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg

Fravær/Nærvær (udsat fra nov.mødet)

Fra referat 3/6-14
Uddannelse som kerneydelse i praktikken på dagsordenen
i november – ansvarlig for kvalificering af proces/indhold:
Ruth Skriver + Karen M Lund

Ruth orienterede kort om punktet og baggrunden herfor.
Punktet hører hjemme et andet sted end dette forum, da
det er et arbejdsgiverspørgsmål bl.a. omkring økonomi og
vilkår. Punktet udgår derfor af dagsordenen indtil videre.

Anne H, Eva P og Ilse S
Fra referat 3/6-14
Fravær (nærvær) – tema til indsatsforum på november
mødet – ansvarlig for kvalificering af proces/indhold: Anne
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Høyrup + Eva Pedersen + Ilse Sørensen.

Tidsramme
Aftaler

20 min.

Indsatsområde
Ansvarlig

Logbog

Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

Anne H kom med et oplæg omkring fravær på skolen
og Eva P og Ilse S kom med et oplæg omkring fravær
i praktikken på trin 1. Vigtigt at have fokus på
fravær da dette er den hyppigste årsag til frafald.
Det vi allerede gør:
- Kontaktlærersamtaler
- Skole/praktik samtaler ved behov
- Overgangssamtaler
- Info udveksling
- Helhedsevaluering
- Fraværssamtaler med arbejdsgiver.
Fraværet er højst på trin 1 – her er der flere ”fagligt
svage” elever, der har svært ved at indhente teorien,
der undervises i blokke og da det er en kort
uddannelse, skal der jo ikke mange fraværsdage til
at gå glip af en del teori. De forskellige
arbejdsgivere har forskellige metoder og politikker
for fravær. I Thisted kommune tjekkes fravær hver
uge og der indkaldes til samtale med elever, der har
for højt fravær – referat af denne samtale sendes til
skolen.
Vi arbejder hver især videre med dette emne og
fortsætter det gode samarbejde skole, praktik og
arbejdsgiver imellem. Vi skal holde fokus på elevens
uddannelse og vores fælles vision om at udvikle de
allerbedste uddannelsesmuligheder i
sammenhængen mellem teori og praksis.
På universitetshospitalet i Ålborg udfyldes der
skemaer efter 6 uger af vejlederne – skema sendes
med dette referat ud.

Styregruppen: Eva P, Ulla L, Inge-Marie, Birte S, Dorte M
S
Status og aftaler fremadrettet
Følger snarest via mail
20 min.
Dorte M S udleverede referat fra logbogsarbejdsgruppen. Ulla gennemgik referatet og
gruppen ønskede godkendelse af de beskrevne
rammer og tidsplanen i det udleverede referat. Det
er vigtigt, at metoden er den samme i skole og
praktik, således at det sikrer en sammenhæng.
De beskrevne rammer og tidsplanen blev godkendt.
Gruppens sammensætning blev drøftet og der var
enighed om, at det er vigtigt med repræsentation fra
både vejleder og uddannelsesansvarlig.
Der blev aftalt
2-3 vejledere + 1 uddannelsesansvarlig fra
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arbejdsgiver
2 undervisere + en uddannelsesansvarlig fra skolen.
Vigtigt at finde nogen, der kan frisætte sig fra sin
egen praksis.
Vi skal huske at det handler om en justering af det
eksisterende arbejde der allerede ligger fra
temaeftermiddagene og logbogsarbejdet.
Ilse S og Tove H og Karen Marie L (Dorte MH tager
kontakt) undersøger om de har en vejleder, der kan
deltage i gruppen og derudover bliver det Eva P og
Dorte M S samt 2 undervisere fra skolen.
Referat fra logbogsgruppen sendes med dette
referat ud.

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

Dokumentationsprojekt

Indsatsområde
Ansvarlig
Effekt
Evt. oplæg
Tidsramme
Aftaler

EUD-reform

Arbejdsgruppen
Information og status på arbejdsgruppens arbejde
20 min.
Nina fortalte kort om baggrunden for projektet.
Gruppen består af Gitte J, 2 undervisere, Nina J, Ulla
L, Inge-Marie. Efter en del research er der nu
udarbejdet et kompetencekort i dokumentation.
Introduktionen til CSC (dokumentationssystem)
flytter fra praktikken ind på skolen i 1. skoleperiode.
Dermed bliver eleverne trænet specifikt i det system
så de er klar til at anvende det i praktikken. Skolen
er ved at undersøge mulighederne for et virtuelt
produkt til at håndtere dette. Planen er nu at det
prøves af i Thisted og Morsø kommuner og der
kommer en tilbagemelding herpå til november
mødet, hvor punktet sættes på dagsordenen. De
enkelte kommuner undersøger muligheden for at få
adgang til læringsplatformene til november mødet.
Kompetencekortet sendes med dette referat ud.

Gitte B Jensen
Hvad er status? Tanker vedr. optag og skolepraktikplaner
45 min.
Gitte orienterede om EUD reformen og status herpå.
Spørgsmål der begynder at presse sig på:
Skole/praktikplan – hvad tænker vi om dette nu?
Merit/RKV (realkompetencevurdering) – EUV
(Erhvervsuddannelsestilbud til voksne)
Rekruttering
September 2015 optaget (November 2015 optaget)
Status:
- Bekendtgørelse vedr. GF er godkendt og trådt
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-

-

i kraft.
Der er indsendt forslag til
uddannelsesbekendtgørelserne. Der er en
dialog mellem PASS og UVM om de sidste
elementer.
PASS sender uddannelsesordningerne i høring
den 16/3-15
Forslag til EUX drøftes i foråret 2015

Trin 1 bliver ved med at have den samme længde –
dette betyder 7 ugers mindre teori og 7 ugers mere
praktik. Det bliver dyrere for arbejdsgiver, da der er
7 ugers mindre AUB på Trin 1.
Vi kommer til at lave om på alle vores optag så de
kommer til at passe i forhold til hvornår GF 2
afslutter.
PP sendes med dette referat ud.
Under hensyntagen til overgangsreglerne er det
vigtigt at få snakket om, hvorvidt september 2015
optaget skal rykkes frem, da man ikke efter 1/8 kan
starte op på gammel uddannelsesordning. Dette
undersøges nærmere hos PASS (GJ).
Forslag til hvordan en fremtidig skole/praktikplan
på trin 1 kunne se ud:
20 uger GF 2 – start Trin 1 med 2 ugers teori (1.
skoleperiode) – evt. 3 mdr. praktik (12-15 uger) –
13-14 uger 2. skoleperiode – praktik (22–25 uger) –
1 uges afsluttende skoleperiode.
Det aftales, at der indkaldes til et møde snarest med
trin 1 arbejdsgivere – evt. virtuelt. Skolen sender en
doodle ud.

Aktuelt forum
Kl. 11.00 til 12.00

I dette forum orienteres, drøftes og besluttes aktuelle indkomne
dagsordenspunkter.

Punkt 1
Bemærkninger til referat
fra sidste møde

Ingen bemærkninger

Punkt 2
Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling
Referat

September optaget trin 1
Gitte B Jensen

Er behandlet under EUD-reform

Punkt 3
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Dagsordenspunkt
Ansvarlig
Tidsramme for
behandlingen af punktet
Sagsfremstilling

Gensidig information
Alle

Information fra skolen:
- Ingenting
Information fra praktikken:
- Ingenting

Referat

Gamemaster til næste gang er: Se liste nederst i dette referat – der
kan byttes indbyrdes, hvis man er forhindret.

ÅRSPLAN 2015
1. møde 23.02.2015 Kl. 9-12
2. møde 10.06.2015 Kl. 9-15
- EUD reform
- EUD reform
3. møde 12.11.2015 Kl. 12-15
-

EUD reform

-

Praksisnærhed, synlig læring, differentiering – James Nottingham
Overgange/Skole-praksisdage/Forberedelse til praktikken, Elevernes
faglige forudsætninger tages med i 2015

Igangværende
arbejdsgrupper
Logbog
Dokumentation pilotprojekt
Thisted
Praktikuddannelsens
organisering/forberedelse til
praktikken

Styregruppe

Kommende
aftaler
Eva P, Ulla L, IngeSkolen indkalder til
Marie, Birte S, Dorte M S nyt møde først i
og Gitte
det nye år
Ulla L, Nina J, Gitte S,
Inge-Marie K, Gitte
Gruppe 1: Anne Høyrup, Der er nedsat 2
Karen M Lund, Susanne
arbejdsgrupper på
Aes, Dorte M Søgaard og mødet den 11/11Ilse Sørensen.
14. Skolen
Gruppe 2: Gitte
indkaldes til møde
Schjøtler, Inge Marie
først i det nye år
Kristiansen, Nina Jexen
og Ulla Laursen, Dorte M
Søgaard.
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Praktikmålsprodukt

Ruth, Eva P, Nina J,
Karen Marie, Gitte og
Inge Marie
Ulla L?, Anne H, Ilse S,
GJ/DMS, Ruth S?

Temaeftermiddage

Afventer 2. møde
Skolen indkalder til
møde i
januar/februar
2015

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

1. møde 2016

-

Ilse Sørensen

2. møde 2016

-

Ruth Skriver

3. møde 2016

-

Susanne Aes
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