HELHEDSEVALUERING (HHE)
- for elever på social- og sundhedsuddanneserne
Definition: Et møde omhandlende elevens læringsstatus og fremadrettede læring i
sammenhæng med elevens uddannelsesaftale.
Formål:
Et formaliseret møde med en afklarende og støttende dialog, omkring elevens uddannelsesmæssige situation, mellem elev, skole, ansættende myndighed/arbejdsgiver og evt. praktiksted.
Udgangspunktet er at støtte eleven i at gennemføre sin uddannelse. Der skal minimum være 3
parter, elev – skole – arbejdsgiver/praktiksted, tilstede ved mødet.
Anledning/begrundelse:
Der afholdes helhedsevaluering ved begrundet bekymring omkring elevens fortsættelse i
uddannelse på baggrund af f.eks. elevens læring, trivsel, fremmøde, deltagelse eller optræden,
og konsekvensen heraf. Elevens uddannelsesaftale/-forløb og evt. skole-praktikplan drøftes
mellem parterne.
Det kan f.eks. ske når:
• Eleven ikke har opnået 02 i Standpunktsvurdering/prøve
• Elevens praktikmål vurderes ”ikke godkendt” ved afslutning af en praktikperiode
• Elevens tilstedevær er lav på skole/i praktik
• Elevens genoptag af uddannelse efter sygemelding eller andet
Elev, ansættende myndighed/arbejdsgiver, praktiksted via uddannelseskonsulent/-ansvarlig og
skolen kan bede om en indkaldelse til en helhedsevaluering.
Procedure:
Før:
Praktikkoordinator indkalder deltagere efter aftale med ansættende myndighed.
Ud over deltagelse af uddannelseskonsulenter/-ansvarlige (ansættende
myndighedsrepræsentant) og skolens praktikkoordinator kan der evt. indkaldes
praktikvejleder, coach, kontaktlærer eller/og uddannelsesleder. Eleven har altid mulighed for at
invitere en bisidder med.

Under:
Praktikkoordinator er mødeleder og referent. Notat og konklusion formuleres i fællesskab
under mødet. Eleven orienteres om almindelig klageadgang i forhold til konklusion.
Notat/konklusion sendes til skolens administration, som lægger det på Elevplan.
I forbindelse med elever på ssocial- og sundhedsuddannelsen, Trin 2, i praktik hos ”tredje part”
(en anden praktik, end hos ansættende myndighed) kan aktuelle praktikansvarlig/-vejleder/
udd. ansvarlig desuden inviteres med til HHE. Hvis ikke der er deltagelse fra praktikstedet, skal
det aftales v. HHE, hvem der underretter praktikstedet. Det kan være relevant at indhente
vurderinger/evalueringer fra praktikstedet.
Ved behov for opfølgning/tilføjelser, skriver praktikkoordinator notatet færdigt inden for en uge,
og først herefter lægges det på Elevplan.
Efter:
Opfølgning af aftaler i konklusionen.
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