Referat fra mødet i Skole-Praktik forum for social- og sundhedshjælperuddannelsen
tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 9.00 - 12.30
på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro
Deltagere:

Herning kommune: Bente Schleicher og Marian Graves Wounlund Bust
Holstebro kommune: Lisbeth Munk og Maibritt Bjørnli
Ikast-Brande kommune: Line Norup Rasmussen
Ringkøbing-Skjern kommune: Birthe Nyrup Dahl
Struer kommune: Bodil Mogensen
Lemvig Kommune: Else Sørensen
Social & SundhedsSkolen, Herning: Rhina Høj Eriksen, Karen Marie Aarup

Afbud fra:

Ringkøbing-Skjern kommune: Grethe Haglund
Social & SundhedsSkolen, Herning: Charlotte Tipsmark og Kirsten Kammer

Referant:

Rhina Høj Eriksen

1. Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 30. november 2016 samt referatet fra
fællesmødet for private og kommunale arbejdsgivere den 8. juni 2017.
Godkendt
3. Udlandsophold/-praktik for social- og sundhedshjælperelever (opfølgning fra sidste møde)
v/Rhina Høj Eriksen
RHE informerede om, at skolen gerne vil sende ssh-elever ud i udlandspraktik.
Ssh-elever har ikke indtil nu fået så meget info omkring muligheden, men der foreslås, at der fremover
vil blive givet info på skoleperiode 1 (hj1802 vil blive informeret på skoleperiode 2).
Eleverne opfordres til at tage kontakt til arbejdsgiver ved interesse for udlandspraktik.
Arbejdsgiver/praktik vurderer i 2. praktik, om eleven kan honorere både udlandspraktik og praktikmål.
Der er mulighed for at omkonvertere Erhvervsrettet påbygnings-uger til praktik i udlandet.
Der en enighed om, at der foretrækkes praktik i Norden eller engelsktalende lande.
Udlandspraktikken vil være på min. fem uger. Eleverne vil ikke blive sendt af sted alene, men to elever
sammen. Der er især tale om praktikker i ældre og handicap-området.
Der er generel stor interesse fra kommunerne for at sende ssh-elever i udlandspraktik, og at det kan
være med til at øge rekruttering til uddannelsen.

4. GF1 elever i snusepraktik (opfølgning fra sidste møde) v/Rhina Høj Eriksen
Det er et stort ønske fra alle kommuner, at GF elever kan komme ud i en eller anden form for ”snusepraktik” i nogle dage. Ønsket gælder både GF1 og GF2 elever.
Det fremlægges, at Holstebro afd. har lavet en plan i samarbejde med Holstebro, Lemvig og Struer
kommuner, hvor GF1 elever kommer ud i praktik hhv. to eller tre dage i både PA- og ældre området i
uge 39/2018.
Det er planlagt således, at elever kommer tre dage i deres 1. prioritets-praktik og to dage i 2. prioritetspraktik. På den måde kommer alle GF1 elever ud og ser begge uddannelsesområder.
Der er et stort ønske fra Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner om en lignende model
for GF1 elever fra skolen i Herning.
RHE vil tage ideen med til afd. leder og uddannelseschef for GF i Herning og hvis muligt indkalde til
møde i Herning.
Uddannelseskonsulenter fra de tre sydlige kommuner vil kontakte kolleger på PA-området for en aftale
om tre/to dages praktik for GF1 elever.
Fordeling af GF1 elever til de konkrete praktiksteder vil uddannelseskonsulenterne tage sig af.
Skolen arbejder på, at der bliver mulighed for to dages praktik for GF-EUX elever.
Der er ligeledes et ønske fra kommunerne om GF2 SOSU elever i praktik nogle dage, f.eks. tre-fem
dage.

5. Ny social- og sundhedshjælperuddannelse 2018
v/Rhina Høj Eriksen
Skolepraktikplan drøftes. Det kan være svært for praktikvejledere at gennemskue dato for elevens
ankomst til praktikperioden pga. uger med Erhvervsrettet Påbygning.
Der drøftes forskellige forslag til overskuelighed. RHE tager disse med tilbage og undersøger med
uddannelseschef Anne Mette Vind, hvad der er muligt.
Erhvervsrettet påbygnings-uger forsøges lagt i samme rækkefølge:
1. Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
2. SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
3. Mødet med borgeren med psykisk sygdom
4. Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin
6. Konflikt – og hvad så?
v/Rhina Høj Eriksen
Under en evt. konflikt ”tager skolen sig af” elever, som i konflikt-perioden er på skolen.
Eleverne følger Skole-Praktikplanen.
Skolen har fået flg. besked vedr. evt. konflikt og lockout i en mail fra UVM: ”Elever under
erhvervsuddannelsesloven er ikke omfattet, da gennemførelse af den indgåede elevkontrakt
forudsætter, at arbejdsforholdet ikke afbrydes undervejs”.

Nedenstående besked er lagt ud til eleverne på skolens intranet (Canvas)

7. Rekruttering og frafald
v/Birthe Nyrup Dahl, Ringkøbing-Skjern kommune og Rhina Høj Eriksen.
Rekruttering: BND forespørger, om skolen har mulighed for at tilbyde afkortede GF til f.eks. studenter,
specielle forberedende forløb for F/I, noget lignende VIA´s tilbud om FIF-uddannelse eller GF2- online.
(FIF = Forberedelseskursus for indvandrere og flygtningen)
RHE informerer om, at FIF ikke er en mulighed for en SOSU-skole, da denne form for før-forløb alene
er en mulighed for de mellemlange videregående udd. Den mulighed, der er på SOSU før-forløb, er IGU
(IGU = Integrations Grund-Uddannelse) og indbefatter en 2 årig ansættelse med praktik + max 20 ugers
skolegang.
Social & Sundhedsskolen, Herning arbejder på forskellige muligheder for GF2, f.eks. til studenter.
Der er på mødet enighed om, at alle parter har en stor opgave i forhold til rekruttering til ssh udd.
Drøftelse af hvilke muligheder der er for at fastholde elever/ansøgere i faget, f.eks. ved afslag på
ansøgte elevstillinger og pause mellem afsluttet GF2 og opstart på hovedforløb.
Kan der evt. tilbydes virksomhedspraktik? Især unge under 25 år indfanges hurtigt af Jobcenter/UU.
Ved information til GF2 elever omkring ansøgning til hovedforløb skal det tydeliggøres, at elever, som
får afslag, opfordres til at kontakte uddannelseskonsulenten efterfølgende.
Efter mødet:
Skolen udbyder et afkortet GF2 sosu på 12 uger for studenter, med start primo august 2018.
Dette hold vil være klar til start på hovedforløbet 1. november 2018 (as1811).
Frafald. RHE oplyser, at skolen ikke har opdateret frafalds-statistik for hold startet i 2017/18.

8. Møder i Skole-Praktikforum for social- og sundhedshjælperuddannelsen i fremtiden
Næste møde er aftalt til 8. august 2018 i Herning.
Det aftales, at der fremover ønskes to møder/år i Skole-Praktikforum for ssh-uddannelsen,
et fællesmøde for både skole, kommunale og private arbejdsgivere og et møde for skole og kommunale
arbejdsgivere.
Mødet den 8. august 2018 aflyses.
RHE opdaterer ”Kommissorium for Skole-Praktikforum trin 1” og denne sendes ud med næste
dagsorden til godkendelse på næste møde.

9. FVU på uddannelsen
Der foregår ingen FVU-undervisning på skolens Holstebro afd.
Der tilbydes FVU-undervisning på ssh-uddannelsen på Herning afd.
Eleverne tilbydes en FVU-test i 1. skoleperiode. BND, BS og LNR vil kontakte uddannelseschef Kirsten
Dalsgaard ( kd@sosuherning.dk) vedr. forslag til fremtidig FVU- undervisning i Herning.
På Holstebro afd. foregår Ordblindeundervisning med underviser fra VUC, Holstebro, tirsdag
eftermiddage. Elever og arbejdsgivere meget tilfredse med denne aftale.
RHE undersøger om der vil kunne være en lignende mulighed i Herning.

10. Info- og temadage i 2018
Informationsdag: Det tilstræbes, at skolen afholder info dag i 1. halvår 2018
Temadag: Der nedsættes et planlægningsudvalg/arbejdsgruppe bestående af: BM, MGS + to
praktikkoordinatorer (KMA indkalder til første møde).
Arbejdsgruppen fordres med relevante emner. Temadag forventes til 2. halvår 2018.
Der opfordres til at holde øje med skolen hjemmeside, hvor datoer opslås, så snart de er fastsat.

11. Siden sidst fra praktikken og skolen
Orientering fra praktikken og skolen
Skolens adm. beder praktikken indsende afsluttende praktikerklæringer (PASS) umiddelbart efter
praktikken er afsluttet, pr. post, mail, personligt eller uploades på Elevplan.
Det er ikke hensigtsmæssigt at sende praktikerklæringen med eleven ind på skolen.
Litteratur – Social & Sundhedsskolen, Herning tilbyder fremover digital E-nøgle til uddannelsens
fagbøger. Eleverne skal give tilsagn, om de ønsker E-nøgle i skoleperiode 1 og vil få udleveret E-nøglen
på skoleperiode 2.
Teoretisk materiale, som anvendes på skoleperiode 1, lægges digitalt ind på Canvas.
Litteraturliste – Praktikken har et stort fremtidigt ønske om, at der på elevernes Litteraturliste til
uddannelsen fremgår, at ”Lærebog i praktikken” bruges i praktikken og at eleverne kraftigt opfordres til
at købe den.

Elever på barsel – skolen sender ikke barselsbrev ud. RHE opfordrer til at skolen (adm.) informeres om
elevens terminsdato og forventet barsel hurtigst muligt. Sæt gerne praktikkoordinator på cc.
Når eleven har født og har indgivet ønske om barselsperiode, sendes besked til praktikkoordinator.
Der er lidt forskellige arbejdsgange i forhold til om der afholdes HHE eller blot pr. mail for udarbejdelse
af elevens rest-forløb.

12. Eventuelt
Næste møde:
Mandag, den 3. september 2018 kl. 9.00-12.00 i Herning - fællesmøde for skole, private og kommunale
arbejdsgivere.
Der bookes et lokale hele dagen (efterfølgende møde for kommunale uddannelseskonsulenter).

