Referat af møde i Skole-praktikforum - Social- og sundhedshjælperuddannelsen
for kommunale arbejdsgivere
torsdag, den 4. juni 2020 kl. 9.00 – 11.00
på Social & SundhedsSkolen Herning, Gullestrupvej, Herning – i lokale 30
Deltagere:

Herning kommune: Marian Graves Wounlund Bust og Ditte Andersen
Holstebro kommune: Maibritt Bjørnli og Lisbeth Munk
Ikast-Brande kommune: Anne Sofie Severinsen
Lemvig kommune: Else Sørensen
Ringkøbing-Skjern kommune: Birthe Nyrup Dahl
Struer kommune: Bodil Mogensen
Social & SundhedsSkolen Herning: Rhina Høj Eriksen, Anne Kirsten Nielsen,
Karen Marie Aarup, Heidi Aagaard, Lenette Hylleberg, Anette Bach Nielsen,
Inge Dolmer

Afbud fra:

Holstebro kommune: Lisbeth Munk og Maibritt Bjørnli,
Herning kommune: Marian Graves Wounlund Bust

Referent:

Pia Merete Hansen

1.Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter
Godkendt
2.Godkendelse af referatet fra 16. september 2019 – Fællesmøde for private og kommunale
arbejdsgivere.
Ingen kommentarer modtaget indenfor fristen
Godkendt
3. Status efter nedlukning af skolen i forbindelse med Corona-pandemi og langsom genåbning
v/Anette Bach Nielsen og Lenette Hylleberg
Der er, indtil sommerferien, et fast rul på 2 skoledage om ugen for GF-elever og andre 2 dage for
hovedforløbselever. Fredag er bufferdag. Øvrige dage er der online undervisning fra 9:00 – 13:30.
Det har vist sig at fungere rigtig godt. Alle er glade for at komme i skole igen.
De elever som er i særlig risikogruppe eller bor med nogen i risikogruppen må blive hjemme og
modtage online undervisning. Fravær registreres på vanlig vis.
Nogle underviser har oplevet at der har været mere tid og mulighed for individuelle samtaler og
vejledninger, elever og lærer imellem. Det har været godt for de svagere elever.
Skolen har stillet udstyr og it-hjælp til rådighed for elever der har været til online eksamen.
Der er åbnet for brand- og førstehjælpsundervisning, samt generhvervelse for GF-elever, sådan at de
når at få certifikater inden hovedforløbet påbegyndes.
Ny hverdag formidles fremadrettet af afdelingerne, Holstebro og Herning, samt af underviserne.

Der fastholdes fredagssamling/fællessang på skolens facebookside indtil vi kan genoptage fredags
morgensamling på skolen. Det er også via Facebook at informationer om den langsomme genåbning
foregår. Der efterspørges om linket til Facebook også kunne ligge på skolens hjemmesiden.
Afslutning for social- og sundhedshjælper eleverne er ikke datosat endnu, og er ikke muligt at nå før
sommerferien.
4. Hvordan hjælper vi bedst de elever, der har mistet noget læring under Coronakrisen
v/Birthe Nyrup Dahl
Der foretages altid en individuel vurdering af en elev, om der anbefales en forlængelse med ekstra 20
ugers grundforløb. Der kan laves tillæg til en uddannelsesaftale.
Ugentlige samtaler foretages i praksis. Nogle har været nervøse for at komme ud i plejen, pga. egen og
andres smitterisiko.
Det eleverne måtte mangle af skoleundervisning, forsøges indhentet i praktikken.
De har fået andre ting/erfaringer med sig fra praktikken (ensomhed, hygiejne, sammenhold,
ordentlighed)
Nogle elever er testet positive i praktikken – det er derfor vigtigt, for koordinatorer at blive bekendt med
dette.
Der opleves at der har været mere ro til vejledning i corona-tiden.
Hjemmeplejens opgaver opleves som faldende, da pårørende ofte har overtaget plejeopgaver.
Meget få elever udebliver fra praktik pga. særlig sårbarhed/risikogruppe.
Det er svært at måle på kvaliteten af den ny skolehverdag.
Tilbagemeldingerne fra underviserne er at eleverne har været gode til at danne grupper og arbejde
effektivt på trods af adskillelsen.
5. Ny mesterlære 2,0 – opstart august 2020
Nyt hold afslutter med prøve fysisk efter sommerferien
Vi prøver igen med opstart 24. august. Skolen tilbyder vejlederne en temadag om målene og hvordan
man arbejder med praktikerne og med dårlige vaner.
Målgruppen for rekruttering, til Ny mesterlære elever, kunne være kontakter i kommunen og evt. ledige.
De som ikke har mod på 20 ugers grundforløb, men er mere praktiske anlagt er også en målgruppe.
Forløbet er tilrettelagt med start på skolen 24.august med ½ dags introduktion, it, platforme og
skoleundervisning. Brandbekæmpelse på startdagen og efterfølgende 2 dages førstehjælp. Dette er en
fordel for praktikdelen, at disse certifikater er i hus fra starten. Skolen ønsker at tilbyde en model for
transportudfordrede, med undervisningsdage i Herning, i stedet for Holstebro. Naturfag og
danskundervisning indgår, alt efter realkompetencevurderingen.
Erfaringen viser, at med elever i ukendt (skole)verden og ny rolle for praktikvejleder og arbejdsgiver er
det godt med tæt dialog og samarbejde i løbet af de 20 uger.

Midtvejsevaluering – stop op dag og timeout, så der samles op på eventuelle udfordringer.
Skolens undervisere og vejleder kommer ud på praktikstedet.
Midtvejssamtalerne er forsinket pga. corona situationen, men forventes nået inden sommerferien.
Der er mulighed for at strække mesterlæreforløbet til 40 uger. Målgruppen er 2-sprogede, bl.a. 2
grundfag trækkes til prøve. Det anbefales at gå til en ordinær prøve for at sikre kvalifikation til
hovedforløb. 7 dage er afsat til at arbejde med eksamensforberedelse.
Ved midtvejssamtalen kan eleven indstilles til afsluttende prøve. Grundfagsprøven skal bestås.
Der er på nuværende tidspunkt 15 elever, alle privatansatte med en uddannelsesaftale.
Opstartssamtaler omhandler realkompetencevurdering, og mulighed for FVU-test og SPS, samt
uddannelsesplan.
Den typiske målgruppe er ufaglært med lang arbejdserfaring og sparsom skoleerfaring.
Nyt pjecemateriale er i trykken og bliver rundsendt til jobcentre inden sommerferien.
Ny Mesterlære er sammensat med skoledage: Onsdage og torsdage i 12 af 20 uger. Det er til
forhandling, hvis det ønskes.
Det er minimum samme vilkår som for andre GF elever, men der tilbydes ekstra vejledning, fordi de selv
skal strukturere at få læst op i grundbogen. Uvant situation for vejlederne, ikke at kunne referere til det
eleven ”har lært på skolen”.
Der er ingen aldersbegrænsning for at blive optaget på Ny Mesterlære.
Der bør samles op på hvad der er sværest at lære, og det at skulle lære i praktikken frem for på skolen.
Skolen skal formidle den undervisning som praksis ikke formår.
Eleverne skal opfylde overgangskravene.
Hvordan formidles muligheden for ny mesterlære? Ældrecheferne ? Institutionslederne? Jobcentrene?
Punktet tages med på næste møde.
6. Revision af Erhvervsrettet påbygning 2021
Revisionen er påbegyndt 2017
Det efterspørges om man kan ændre i opsætningen?
Gerne på skolepraktikplanen
Det besluttes at fagene for ehvervsrettet påbygning kommer til at ligge som følgende fra næste 2021:
Efter 1. skoleperiode ligger 1 uge:
- Samarbejde med borgere med demens og deres pårørende
Efter 2. skoleperiode ligger 1 uge:
- Møde med borgere med psykisk sygdom i eget hjem
Efter 3. skoleperiode ligger 2 uger:
- Social og sundhedshjælperens opgaver i det palliative forløb
- Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

7. Optag og ansættelse af elever på GF2, vejledning, støtte og samarbejde med studievejledere
og praktikkoordinatorer
Det er stadig sådan at koordinatorer har kontakten så snart eleven er påbegyndt uddannelse/skole. Før
uddannelsesstart er det studievejlederne der er kontaktpersoner.
8. Informationer fra praktikken og skolen:
Lemvig kommune: Else Sørensen går på efterløn 1. august 2020. Grethe Bækgaard går på pension
RKSK: FOA anfægter en fejl med 8 grundforløbselever – de skal nu have ferie med løn (6 ugers slip
mellem GF og hovedforløb). Der indskærpes at der kun må være 3 ugers slip mellem GF og
hovedforløb. Problematikken undersøges i baglandet / tages op på LUU.
Ikast/Brande: Ansættelsessamtaler er i gang – ikke i nærheden af 30 optag.
Herning: ansættelsessamtaler er i gang – ikke i nærheden af 30 optag.
Alle melder ind til Lenette eller Anette, med status på uddannelsesaftaler.
Skolen: Informationspunkterne flyttes til Skolepraktikforum for SSA-uddannelsen d. 24/6
Røgfri skoledag starter 12. juni 2020

Adgangskurser for voksne > 25 år
GF+, 10 ugers forløb for GF2

9. Eventuelt
Afslutning for hjælpere besluttes efter 31. august, hvor fase 4 genåbning udmeldes.

