Syddjurs Ældrepleje
Evalueringsskema
Marts 2020

Evalueringsskema
Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og
2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder.
Social- og sundhedsassistent elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning på
praktikforløbet. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder.
Formål med evalueringen: Ud fra et ønske om at være ”det bedste praktiksted” inddrager vi
besvarelserne i nærværende evalueringsskema for bl.a. derigennem løbende at kunne udvikle
læringsmiljøet for sosu - elever.
Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, nærmeste leder samt uddannelseskoordinator.
Dit navn:

Dato:

Vejleders navn:

1) Hvilken uddannelse er
du i gang med? Sæt X
Hjælperuddannelsen:

Praktik 1
Praktik 2

Assistentuddannelsen:

Det nære sundhedsvæsen
Pr. del 1A Hjemmeplejen
Pr. del 1A Sygeplejen / Rehabiliterinsgafdelingen
Pr. del 1B Plejeboliger/ Rehabiliterinsgafdelingen
Psykiatri praktikken
Pr. 2 Kombi praktikker- se p. 2
Det samlede sundhedsvæsen
Pr. 3 Hospitalspraktik (Regionen)
Pr. 3 Sygepleje/ Rehabiliteringsafdelingen
Pr. 3 Plejeboliger/ Rehabiliterinsgafdelingen

2) Hvor er du i praktik? Sæt X
Områdecenter
Områdecenter
Lillerup
Ringparken

Hjemmeplejen
Rønde__
Knebel__
Plejebolig
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Hjemmeplejen

Områdecenter
Søhusparken

Hjemmeplejen

Plejebolig

Områdecenter
Rosengården
Hjemmeple
jen

Rehabiliteringsafdelingen
Tirstrup__
Sygeplejen
Thorsager_

Plejebolig
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Rønde__
Knebel__

Plejeboligerne
Frejasvæge
(demens)

Bostøtten
(Socialpsykiatri)

Bofællesskab
på
Rosengården

Botilbudet
Tendrup
Møllevej

Introduktion til praktikken
3) Er du tilfreds med:
Ja
-

den modtagelse du fik af praktikstedet ved forløbets start? (fx
rundvisning, præsentation af personale)

-

den introduktion du fik på praktikstedet til det at være i praktik? (fx
aftale om vejledning, arbejdsopgaver)

Nej

4) Tilfredshed med din forventningssamtale ved starten af praktikken. Fik du;
a. Klarhed over dine egne forventninger og mål til praktikken?
b. Klarhed over dine egne kompetencer?
c. Klarhed over hvad du kan forvente af praktikstedet?
d. Præsenteret dig selv?
e. Indtryk af hvordan praktikstedet er?
a.
b.
c.
d.
e.

Kompetenceudvikling på praktikstedet
5 A) Er du tilfreds med udviklingen af dine faglige kompetencer i praktikforløbet?
Ja
Nej
Har det udviklet dine faglige kompetencer at:
a. Lave skriftlige opgaver til vejledningen?
b. LURE bog?
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c. Vejlederen går med dig rundt?
d. At arbejde sammen med vejlederen med at forstå
målsætningerne for praktikken?
e. Arbejde med at koble egne erfaringer om beboerne til
teori?
Har du fået tilstrækkelig feedback på dit praktiske arbejde?
Oplever du, at din vejleder siger at hun er tilfreds med dine
fremskridt i dine faglige kompetencer?

5 B) Er du tilfreds med udviklingen af dine personlige kompetencer i praktikforløbet?
Nej
Har der i hverdagen været mulighed for at arbejde med dine Ja
personlige kompetencer gennem aktiviteter som:
- Samtaler med kollegerne?
- Tværfagligt arbejde?
- Har din vejleder kommenteret indholdet i LUREbogen?
Har det udviklet dine personlige kompetencer at:
- formidle dine observationer skriftligt? (fx i
journalsystemet)
- Formidle dine observationer mundtligt? (fx til andre
kolleger eller til vejlederen)
Har du haft mulighed for at løse arbejdsopgaver mere og mere
selvstændigt undervejs i praktikforløbet?
Har du haft passende udfordringer?
Har du tit oplevet, at andre har overtaget en arbejdsopgave, du
var i gang med?
Har du haft mulighed for at deltage i det faglige fællesskab på
praktikstedet ved at:
- deltage i den faglige debat med kollegerne?
- tage initiativ til faglig debat med kollegerne?

5 C) Er du samlet set tilfreds med tiden og roen til fordybelse på praktikstedet?
Ja

Nej

Begrundelse.

6) Er du tilfreds med din egen indsats for at lære på praktikstedet ?
Ja
Nej
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Begrundelse

7) Hvordan har din vejleder givet dig feedback? Kom med et par eksempler
Eksempler

Personlig uddannelsesplan
8) Fik du støtte af din vejleder til at arbejde videre med dine forventninger og mål?
Ja
Nej
Begrundelse

9) Er du tilfreds med din egen indsats i arbejdet med dine mål/forventninger i
praktikforløbet?
Ja
Nej
Hvad har du selv gjort af handlinger for at nå målene?

Praktikvejledning
10) Var der ugentlige samtaler med din praktikvejleder? (sæt x ved det, der passer bedst som
gennemsnit for hele perioden).
Hver uge
Hver 14. dag
Hver 3. uge
Mindre end hver 3. uge

11) Er du tilfreds med den afsatte tid til praktikvejledning?:
Ja

Nej

- Har der været ugentlige
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møder?
- Har du haft en klar skriftlig
dagsorden til
vejledningsmøderne?
- Er dagsordenen nået?
-Har du skrevet referat?
- Har tidspunktet for vejledningen
passet dig?
- Har du haft mulighed for at
forberede dig på den måde, du
finder bedst?

12) Har praktikstedets øvrige personale støttet dig i at reflektere i forhold til de daglige
arbejdsopgaver?
Ja
Nej

13) Hvordan oplever du arbejdsmiljøet /læringsmiljøet på dit praktiksted?

14) Er du tilfreds med vejledningen generelt?
Ja
Nej
Begrundelse

INTRO
15) Har du konstruktive ideer til indhold på INTRO forløbet?

Fremtid
16) Hvad kunne du tænke dig at lave, når du har afsluttet udannelsen?
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17) Hvilke grunde kunne der være til, at du netop valgte Syddjurs kommune som kommende
arbejdssted?

18) Afslutningsvis har du mulighed for at uddybe din besvarelse eller komme med konstruktive
forslag, som kan have betydning for kommende sosu-elevers praktikforløb fremover.

Tak for din hjælp
Tak fordi du gav dig tid til at besvare spørgeskemaet.
Husk at aflevere kopi til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.
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