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Velkommen som social- og sundhedshjælperelev i Sundhed & Omsorg.
Vi håber, at denne praktikuddannelsesplan kan give dig et indblik i, hvad det vil sige at være elev i
Ældreplejen i Sundhed & Omsorg og hvilke uddannelsesmuligheder, der findes. Indholdsmæssigt
baseres planen på anbefalinger i Rammeaftale og Den gode praktikuddannelse (1), og din praktik hos os
vil overordnet være i overensstemmelse med Rammeaftalen og de krav og retningslinier, som ridses op i
Retningslinjer for praktikuddannelsen/ Den gode praktikuddannelse(1).
Har du i øvrigt spørgsmål til din praktik hos os er du velkommen til at ringe eller skrive.
Uddannelseskoordinator
Susanne Pallesen , Skolevej 19, 8544 Mørke
Tlf.: 5134 3682 supa@syddjurs.dk

Vi glæder os til samarbejdet.

Med venlig hilsen
Praktikvejledere og uddannelseskoordinator.
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1. Indledning
Velkommen som social- og sundhedshjælper elev i Sundhed & Omsorg. Vi håber at denne
praktikuddannelsesplan kan give dig et indblik i, hvad det vil sige at være elev i Det nære sundhedsvæsen
som er den del af det sundhedsvæsen, som er tættest på borgeren og som samtidig er en del af det
samlede sundhedsvæsen. Nærværende Praktikuddannelsesplan giver dig en præsentation af dit
uddannelsessted, dine læringsmuligheder og den bidrager til afstemning af gensidige krav og
forventninger til din praktikuddannelse.
På grund af de store afstande i kommunen anbefales det at elever har kørekort.
Aktuelt vil i dit praktikforløb møde et sundhedsvæsen under forandring. Forandringen kan kort skitseres
ved følgende; henholdsvis en opgaveøgning, som forårsager mere arbejde til alle pga. ændret
demografi, sygdomsbillede, og nye behandlingsmuligheder, en opgaveændring, grundet nye og bedre
behandlingsmuligheder og behandlingsteknologi samt en opgaveglidning, grundet kortere indlæggelser,
mere ambulant aktivitet, mobile teknologier.
I Syddjurs Kommune vil du i Sundhed og Omsorg møde en fælles tilgang som vi anvender for at løse den
FÆLLES kerneopgave:
”Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv – et
liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed
og høj kvalitet.”
Oplæg Sundhed og Omsorg oktober 2014
Indholdsmæssigt bygger uddannelsesplanen på anbefalinger i; Rammeaftale-Praktikuddannelsen og Den
gode praktikuddannelse. Anbefalinger til de involverede aktører (1). Din praktik vil overordnet være i
overensstemmelse med Uddannelsesordningen for social- og sundhedshjælper elev (2).
Præsentation af kommunen
Syddjurs Kommune er beliggende i Region Midtjylland, og dækker ca. halvdelen af Djursland. Læs mere
på kommunens hjemmeside https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen Syddjurs
Kommune er sammenlagt af de tidligere kommuner Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde og har et
befolkningstal på ca. 42.193. For aldersgruppen +65 år stiger andelen af den samlede befolkning fra 23
% i 2016 til 28 % i 2025. Gruppen af borgere over 80 år stiger voldsomt frem mod 2025. Syddjurs
Kommune kan forvente en lidt større stigning i andelen af ældre end på landsplan med en forventet
stigning på 10 % flere borgere over 65 år på en periode over 10 år.
https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/befolkningsprognose_2018.pdf.pdf
Organisatoriske forhold
Området for Sundhed og Omsorg og er under ledelse af sundhedschefen der refererer til direktøren for
Sundheds- og Socialområdet. Sundhed & Omsorg er opdelt i 4 områdecentre med en områdeleder for
plejecentrene, en områdeleder for hjemmeplejen samt en områdeleder for sygeplejen. Foruden
plejecenterledere og distriktsledere for de enkelte teams i plejeboligerne og hjemmeplejen, er der også
ledere for bl.a. Rehabiliteringsafdelingen, vedligeholdende Træning og Aktivitet (VTA), Den ambulante
genoptræning (AGS) samt for Køkken og madservice mm.
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I tilknytning til Plejecentrene i kommunen forefindes plejeboliger, ældreboliger og botilbud til borgere
med demenssygdom. Plejeboligerne har fast ”inde” personale. Hjemmeplejen ligger i tilknytning til de
forskellige plejecentre, mens sygeplejen har deres samlingspunkt i Thorsager. Sygeplejersker, social- og
sundhedshjælpere- og assistenter og terapeuter kører ud til borgerne, som bor i eget hjem.
Som kommunalt ansat social- og sundhedshjælper (SSH) er du en del af det nære sundhedsvæsen, som
er den del af sundhedsvæsenet der er nærmest borgeren. I Kommunen arbejder du overvejende ud fra
Lov om social service.

2. Praktikstedets værdigrundlag
2.1 Generelt værdigrundlag
Sundhed & Omsorg har formuleret sit værdigrundlag med udgangspunkt i fire nøgleværdier.
Værdigrundlaget er resultatet af en proces hvor medarbejderrepræsentanter, direktion og
mellemledere har været involveret(4).
Åbenhed - sikrer vi gennem:
•
•
•
•

En aktiv dialog indadtil og udadtil
Synlighed og klarhed i vores handlinger
Tydelig kommunikation i alle situationer
Tilgængelighed

Udvikling - opnår vi gennem:
•
•
•
•

Evnen til at se nye muligheder
Nytænkning og innovation
Omstillingsparathed
Risikovillighed og mod

Respekt - skaber vi gennem:
•
•
•
•
•
•

Tolerance over for andre
Anerkendelse af det enkelte menneske
Ansvarlighed og loyalitet
Tillid og troværdighed
Trivsel på arbejdspladsen
Ordentlighed over for andre

Kvalitet - får vi gennem:
•
•
•
•

Helhedsorientering
Gøre det bedste i situationen
Faglighed, saglighed og professionalisme
Læring, refleksion og vidensdeling
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2.2 Introduktion
Som ny elev deltager du på et introduktionsforløb for sosu-elever, hvor der bl.a. er fokus på:
•
•
•
•
•
•

Præsentation af organisation/ kerneopgave
Personalepolitik, værdi- og ledelsesgrundlag
Målsætninger, rammer, ansvar og opgaver
Ældreplejen som uddannelsessted
Tandplejen
Retningslinjer i forhold til borgerens sikkerhed, DDKM (den danske kvalitetsmodel) &
Retningsgivende dokumenter
Håndhygiejne, medicinhåndtering, tidlig opsporing og rehabilitering
(indhold kan variere fra gang til gang)

Vejleder og distriktsleder/plejecenterleder er ansvarlig for at du i øvrigt får en grundig introduktion til
praktikstedet samt oplæring i e-læringsprogrammer indenfor demens og medicin samt Cura og
forflytningsvejledning.

2.3 Praktikstedets hovedopgaver
I det daglige arbejde er der stort fokus på at opspore tidlige tegn på sygdom, ensomhed, faldende
aktivitetsniveau og underernæring hos borgere. Dette gøres dels for at undgå at borgeren bliver syg og
dårligere fysisk og psykisk og dels for at forbygge at borgeren indlægges. Den tidlige opsporing og
efterfølgende indsats sker i tæt samarbejde imellem hjemmeplejen, sygepleje, terapeuter, diætist og
andre relevante parter.
Medarbejderne i Sundhed & Omsorg arbejder ud fra bestemmelserne i service- og sundhedsloven, der
bl.a. pålægger kommunerne at sørge for forskellige former for servicetilbud til personer, som pga.
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke
selv kan udføre disse opgaver(3).
Sundhed & Omsorg arbejder med rehabilitering indenfor:
•
•

Personlig pleje
Hjælp i forbindelse med ernæring

Indenfor praktisk hjælp kan Syddjurs Kommune bl.a. tilbyde:
•
•
•

Rengøring
Tøjvask
Indkøb

Rengøringen i hjemmeplejen og tøjvask er i 2020 overgået Kommunes afdeling for Syddjurs Vej- og
Bygningsservice. Det betyder at du som SSH elev at nå uddannelsens mål om praktisk hjælp skal følges
med en medarbejder i rengøringsenheden efter nærmere aftale med vejleder. Se kvalitetsstandarder og
hjemmehjælp her:
https://www.syddjurs.dk/borger/sundhed-og-sygdom/serviceniveau-og-kvalitetsstandard-sundhed-ogomsorg
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https://www.syddjurs.dk/borger/aeldre/hjemmehjaelp/saadan-soeger-du-om-hjemmehjaelp-visitation
https://www.syddjurs.dk/borger/aeldre/hjemmeplejen
https://www.sebrochure.dk/Hjemmeplejen_Syddjurs_Kommune/WebView/

2.4 Beskrivelse af de forskellige afdelinger og specialfunktioner i Sundhed & Omsorg
Visitation
Det er visitator der afgør, hvilken hjælp borgeren har brug for ud fra behovet og Syddjurs Kommunes
serviceniveau. Afgørelsen sker altid med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang og med en
individuel vurdering af den samlede situation. Målet er, at borgeren bliver i stand til at klare så meget
som muligt selv. Derfor arbejder visitator ud fra følgende: Hvad kan borgeren gøre selv? Er der en
ægtefælle eller anden i hjemmet, der kan hjælpe med at løse nogle af opgaverne? Hvad kan borgeren
gøre med støtte fra personalet?
Demenscenter Syddjurs
Borgere med demens har brug for en særlig indsats. På demensområdet arbejdes der ud fra en politisk
godkendt demenspolitik. Demenscenter Syddjurs varetager de overordnede interesser indenfor
demensområdet. Personalet har en bred tværfaglig sammensætning og varetager de tilbud der er til
borgere med demens og deres pårørende, herunder
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysisk og kognitiv træning, socialt samvær
Heldagstilbud til hjemmeboende demente
§84 besøg, afløsning i eget hjem
Åben rådgivning
Pårørendekurser
Støtte og rådgivning til borgere og pårørende gennem hele sygdomsforløbet
Faglig sparring til personale
Kompetenceudvikling af personale

I Syddjurs kommune har vi et demensplejecenter, Frejasvænge, hvor der er 40 boliger. Dette er til
borgere med særlige behov. Derudover vurderes det at 60 til 70 % af beboerne i almindelige plejeboliger
har en demenssygdom eller demenslignende symptomer. Syddjurs Kommune er også en del af
Demensfællesskabet Østjylland som også er med til at udvikle tilbud til borgere med demens og deres
pårørende.
https://www.syddjurs.dk/borger/aeldre/demens
https://demensfællesskabet-østjylland.dk/
http://www.videnscenterfordemens.dk/
https://demensven.dk/
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Trænings- og aktivitetsområdet
Træning og Aktivitet er i Syddjurs Kommune organiseret i 3 driftsenheder:
•
•
•

Vedligeholdende Træning og Aktivitet (VTA)
Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup (REHAB)
Ambulant Genoptræning Syddjurs (AGS)

Vedligeholdende Træning og Aktivitet (VTA)
Sundhed og Omsorg varetages den vedligeholdende træning som et helhedstilbud, i form af en fleksibel
kombination af både fysisk, kognitiv og social træning og aktivitet i en varighed på 2-3 timer én gang
ugentligt. Den fysiske træning kan bestå af yoga, seniordans, stolegymnastik, træning i maskiner mm.
Kognitionstræningen kan bestå af touch and play og diverse spil, mens den sociale træning kan vedrøre
sang, samtaler, fortællerværksted, relationsarbejde, drikke kaffe og lignende.
Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup (REHAB)
I Tirstrup er der i 2013 etableret et samlet rehabiliteringscenter med døgngenoptræning herunder et
dagrehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Afdelingen er for borgere med et akut
opstået behov for pleje eller genoptræning, udskrevne fra sygehuset, eller til borgere, hvor pårørende
har brug for aflastning.
Ambulant Genoptræning Syddjurs (AGS)
Den ambulante genoptræningsindsats i Syddjurs Kommune er samlet i Tirstrup- samme adresse som
Rehab.. Kerneydelsen på AGS er tilbud om effektiv, professionel og konkurrencedygtig genoptræning
baseret på evidensbaseret viden og praksis. Der er ansat såvel fysio- som ergoterapeuter på AGS og
personalet forestår også trænings- og dele af undervisningstilbud til borgere med henholdsvis hjerte/kar
problematikker, KOL og diabetes 2. Desuden forefindes et varmtvandsbassin. På AGS tilbydes følgende
forløb:
• Individuel træning
• Holdtræning
• Træning for kræftramte
• Træn Livet: Kræft, KOL, Type2diabetes, hjertekarsygdom
• Bassintræning
• Rygvejledning
• Hænder med gigt
Tale- stemme- og høreområdet
Indsatsen på Tale- og Stemmeområdet leveres af talepædagoger som et specialundervisningstilbud for
voksne med betydelige tale-/ stemmevanskeligheder, som udgør en begrænsning i deres livsførelse.
Undervisningen retter sig i mod bedst opnåelige brug af stemme og tale efter fastsatte mål og
undervisningen tilrettelægges ud fra en individuel vurdering af behovet og kan veksle mellem individuel
undervisning, gruppeforløb og i særlige tilfælde hjemmeundervisning. I Sundhed & Omsorg er der ansat
en hørevejleder, som bl.a. tager sig af opgaver i forhold til borgere, som er bruger af høreapparat.
Kostforplejning i Syddjurs Kommune
I kommunens plejeboliger er der ansat ernæringsassistenter til at varetage den daglige kost. Køkken
Syddjurs er beliggende på Vestre Fasanvej 31 i Rønde og producerer til og driver flere ældrecafeer
fordelt i Syddjurs Kommune. Herudover leveres komponenter til forplejning til demente dagklienter på
værestederne i Kolind og på Solbakken i Ebeltoft og forplejning til møder, kurser og receptioner
hovedsagligt indenfor Ældreområdet. Se mere her:
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https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/acadre/Files_3306_5277988/Bilag%201%20%20Kostforplejning%20i%20plejeboliger.pdf
Akutteam
For at kunne imødekomme det øgede antal udskrivelser fra sygehusene og det efterfølgende
behandlingsforløb er der etableret et akut team med fysisk udgangspunkt i hjemmesygeplejen i
Thorsager. En fokuseret indsats i hjemmet i den akutte fase kan forebygge uhensigtsmæssige
indlæggelser samt undgå genindlæggelser efter endt sygehusindlæggelse af borgere med f.eks.
blærebetændelse, væskemangel, lungebetændelse, fald, underernæring, KOL og psykiatriske lidelser.
Etableringen af akut teamet skal ligeledes dels sikre at ældre borgere kan udskrives til et kommunalt
tilbud døgnet rundt alle ugens dage, og dels at lægevagten og sygehusene kan komme i hurtig kontakt
med den kommunale sygeplejerske, der har kompetence til at sætte de fornødne foranstaltninger i
gang.
Bostøtte i eget hjem
Bostøtte er en ydelse som gives under § 85 i Serviceloven. I Syddjurs Kommune varetagetages opgaven i
forhold til psykisk sårbare borgere, som har behov for, og selv ønsker en målrettet støtteindsats for at
reducere følgevirkningerne af den psykisk sårbare situation. Bostøtte-opgaven baseres på en
handleplan, som udarbejdes mellem den psykisk sårbare, sagsbehandler og Bostøtten og som
konkretiseres i en handleplan i små målbare mål, så den psykisk sårbare kan opleve en udvikling i sin
situation.

2.5 Ressourcepersoner
Sundhedskonsulenter I Sundhed & Omsorg har en del medarbejdere erhvervet sig særlige kompetencer
indenfor forskellige områder, som f.eks.; Sundhedskonsulenter der leverer tilbud om fysisk træning,
inspiration og støtte til at håndtere hverdagslivet med en sygdom, træffe sunde valg og fastholde
livsstilsforandringer.
Musikterapeut I Syddjurs er der også ansat en musikterapeut ansat - primært med opgaver hos borgere
med demenssygdom. Dokumentationen viser, at målrettet brug af musik og sang har positive virkninger
på demensramte personer og på de neuropsykiatriske symptomer, som mange demensramte lider af –
f.eks. uro, aggressivitet, rastløshed, apati og angst. I kommunen arbejdes der desuden med at målrette
den musikterapeutiske indsats til døende også - som et tiltag der kan regulere uro, angst og smerter.
Derudover er der ansat sygeplejersker/assistenter terapeuter med specialfunktion indenfor forskellige
områder bl.a. inkontinens, forflytning og hjælpemidler og omsorgstandplejen tilbyder behandlende
tandpleje til bl.a. personer, der pga. nedsat førlighed vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

2.6 Særlige indsatsområder
Rehabilitering
Alle borgere der henvender sig om, eller får hjælp eller støtte efter servicelovens
bestemmelser om hjemmehjælp, kan være i målgruppen for et rehabiliteringsforløb. I
rehabiliteringsforløbene er det borgerens mål og motivationen, som er omdrejningspunktet for den
faglige indsat. Der bliver arbejdet målrettet på at nå borgerens mål, og indsatserne justeres løbende, så
de er tilpasset borgerens behov. I forløbene er der fokus på at forbedre borgernes fysiske, psykiske og
sociale funktionsevne. Rehabilitering i borgerens hjem varetages af det personale, der alligevel kommer
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i hjemmet, dvs. den vanlige sosu-hjælper eller sosu-assistent. I hjemmeplejeregi er det
hjemmesygeplejen eller en terapeut, der har ansvaret for rehabiliteringen
Der sker en uddelegering til plejepersonalet efter handleplan/borgerplan og oplæring. Syddjurs
Hjemmepleje giver hjælp til selvhjælp som eks. træning af borgerne i selv at lave mad, gøre rent, vaske
tøj og tage bad i stedet for at få hjemmehjælp.
Frivillige
Frivillige er borgere, der har lyst til at være en del af et stykke socialt arbejde, der bidrager til øget
livskvalitet både hos den, der yder indsatsen og den, der modtager den.
De frivilliges styrke er, at de med udgangspunkt i egne livserfaringer og engagement kan være med til at
støtte mennesker, der har brug for hjælp. Syddjurs Kommune ønsker at styrke og synliggøre det
frivillige sociale arbejde, derfor støtter og medvirker kommunen aktivt til inspiration og dialog med de
frivillige. De frivillige kan i øvrigt ikke pålægges opgaver af kommunen, de vælger og prioriterer selv
deres indsats og som frivillig har man tavshedspligt.

Opgaver, der fx kan varetages af frivillige:
•
•
•

Igangsættere og holdledere for aktiviteter i de åbne centre (Læs mere her:
http://seniorsyddjurs.dk/aktivitetscentre )
Pasning af caféerne på aktivitetscentrene (Læs mere her: http://seniorsyddjurs.dk/traeningaktivitet/aeldrecafeer )
Hjælp ved arrangementer i caféerne eller på aktivitetscentrene, f.eks. borddækning, ledsagelse
af deltagere til arrangementet, afrydning, evt. opvask.

Hvordan bliver man frivillig?
Kontakt det lokale aktivitetscenter eller Forebyggende netværksteam: http://seniorsyddjurs.dk/hjaelppleje/forebyggende-hjemmebesoeg
Nedenstående pjece er desuden god til både borgere, pårørende og medarbejdere/elever J (Den ligger
sammen med alle andre pjecer på G-drevet her: G:\__SUNDHED_SOCIAL\- Sundhed og omsorg\)

Hvor finder jeg digital
information til pensionister.pdf

3. Personale
3.1 Personalesammensætning og antal
Sundhed og Omsorg beskæftiger ca. 1050 medarbejdere, hvor der er stor variation i faglighed og
uddannelsesniveau:
• Social- og sundhedspersonale
• Sygeplejersker
• Fysio- og ergoterapeuter/musikterapeut
• Talepædagog + pædagog
• Kandidatuddannede
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ernæringsfagligt personale
Diplomingeniør
Specialtandlæger
Tandlæge
Klinikassistenter
Tandplejere
Pædagoger
Kontorassistenter
Serviceassistenter
Ufaglærte vikarer

Der foreligger funktionsbeskrivelser for alle grupper af medarbejdere og for medarbejdere med
specialfunktioner, der er ansat ved Sundhed & Omsorg.

3.2 Ansvars- og kompetencefordeling mellem vejlederen og andre personer, der er
medansvarlige for elevens praktikuddannelse
Du får tilknyttet en praktikvejleder i hver praktikperiode. Denne:
• Har de faglige, pædagogiske og personlige kompetencer, der er nødvendige for at kunne
understøtte dig i udviklingen af faglige og personlige kompetencer. Det omfatter et godt
kendskab til uddannelsens indhold og metoder, dit kommende arbejdsområde og
vejledningsfaglige kompetencer
•

Skal formidle generel og specifik viden om sin egen funktion og sit eget arbejdsområde, dit
funktions og arbejdsområde - og holdninger, værdier og etik på praktikstedet

•

Skal kunne beskrive og begrunde praktikstedets pleje- og
omsorgsmæssige/behandlingsmæssige/pædagogiske praksis

Med fokus på vejledning der understøtter din læring er praktikvejlederen ansvarlig for at indfri
følgende(1):
•

Vejlede dig med udgangspunkt i dine forudsætninger, dine personlige og faglige læringsmål og
læringsstil og i forhold til opgaverne på praktikstedet

•

Understøtte og udfordre din faglige og personlige læring ved at hjælpe dig med at forholde de
praktiske erfaringer til teoretisk viden således, at praktikuddannelsen og skoleuddannelsen
gensidigt understøtter hinanden

•

Har ansvar for, at der ligger en plan for vejledning i dit praktikforløb, og for at der føres
kontinuerlige samtaler med dig

•

Understøtte dig i at arbejde med den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen på en
måde, så du får et overblik over hele dit uddannelsesforløb

•

Er sammen med dig ansvarlig for at følge op på den personlige uddannelsesplan, herunder at
tage initiativ til en eventuel revision. Det skal være tydeligt for dig, hvornår der er tale om
vejledning, og hvornår der er tale om evaluering/bedømmelse

•

Sikre, at du i slutningen af hver praktikperiode formulerer dine læringsmål for den kommende
skoleperiode. Det sker for at styrke helheden og sammenhængen i dit uddannelsesforløb
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•

Understøtte dig i at finde frem til metoder og redskaber, der støtter din individuelle læring. Det
vil sige, at du får indflydelse på, hvilke metoder og redskaber der vælges

•

Vejledningssamtalerne understøtter dig i at evaluere egen praksis, og på baggrund at dette
løbende at formulere fremadrettede læringsmål

•

Har ansvaret for en kontinuerlig evaluering/bedømmelse af din indsats på praktikstedet med
udgangspunkt i målene for praktikforløbet. Bedømmelsen sker i tilknytning til
vejledningssamtalerne, og fremgår af din personlige uddannelsesplan

•

Har i slutningen af praktikken ansvaret for der udfyldes en PASSerklæring

For at sikre at der sker en overdragelse af viden og for at styrke din oplevelse af et sammenhængende
uddannelsesforløb, indkalder vejleder fra 1. praktik vejleder fra 2. praktik i forbindelse med
slutstandpunktsvurdering af eleven. Dette giver mulighed for at du og din kommende vejleder dels kan
lære hinanden at kende inden opstart på 2. praktikperiode dels mulighed for din kommende vejleder at
få indsigt i dit arbejde med de uddannelsesmæssige mål.
I hverdagen deltager de øvrige medarbejdere på praktikstedet i din uddannelse som daglige vejledere.
Også i forbindelse med introduktionen på stedet vil de øvrige medarbejdere inddrages. Der er i Sundhed
& Omsorg ansat en uddannelseskoordinator, som er den overordnede ansvarlige i forhold til at sikre at
der er et konstruktivt læringsmiljø på praktikstederne.

3.3 Uddannelsessøgende i Sundhed & Omsorg
Sundhed & Omsorg er med til at uddanne elever fra Sundhedsassistentuddannelsen og social- og
sundhedshjælperelever samt grundforløbselever fra skolerne i Randers, Århus og Grenå. Desuden
modtages studerende fra sygepleje, - psykomotorik,- ergoterapeut,- fysioterapeut og sundheds- og
ernæringsuddannelserne.

4. Etablering af et udviklende læringsmiljø
4.1 Overordnede pædagogiske tilrettelæggelse af praktikforløbet.
I Sundhed & Omsorg arbejdes der for at bevare og videreudvikle et godt læringsmiljø for elever. Der
tilbydes varierede læringsmuligheder, hvor forskellige metoder og aktiviteter kan anvendes for at du når
uddannelsens mål.
Overordnet søger Sundhed & Omsorg at opfylde de krav, som stilles til praktikstederne, som det
fremgår af Rammeaftale 2017/Den gode praktikuddannelse (1).
I praksis betyder det at:
•

Der foreligger en praktikuddannelsesplan (denne)

•

Praktikforløbet tilrettelægges i et samspil mellem elevens individuelle mål,
målene i Uddannelsesordningen (2) og ud fra de varierende læringsmuligheder der er i praksis

•

Du indgår i et praksisfællesskab fagligt og kollegialt fællesskab, hvor kompetencer i trygge
rammer kan udvikles
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•

Det søges, via et løbende samarbejde med skolen, at skabe kontinuitet og sammenhæng ml.
skole og praktik

•

Alle praktikvejlederne har basis praktikvejlederuddannelsen og de fleste har også den
ajourførende praktikvejlederuddannelse samt en mentoruddannelse. Desuden er det et krav at
praktikvejlederne løbende deltager i temadage og lign. både internt i
kommunen og på skolerne

•

Uddannelseskoordinatoren er ansvarlig for, at der sker en løbende
evaluering af praktikstedet

•

Du afvikler i alt 7 timers studietid på praktikstedet pr. uge: inkl. 1 time til
forberedelse af vejledningsmødet (skriv dagsorden m.v.) og 1 time til afviklingen af selve mødet.

•

I de uger hvor der også afvikles midtvejs- og slutstandpunktsvurdering ligger der yderligere 1
time til elevens forberedelse af standpunktsmødet (forberede eget standpunkt i PASS) samt 1
time til afvikling af selve standpunktsmødet

•

Du deltager i weekend- aften- og natte-arbejde samt på helligdage efter FOA’s
overenskomstregler

Praktikuddannelsen tilrettelægges i et samspil mellem dine individuelle læringsmål og
praktikuddannelsens mål afpasset efter dine tidligere erfaringer, forudsætninger og motivation og bør
hyppigt revideres i forhold til samspillet mellem dine individuelle mål, målene for uddannelsen og ud fra
de muligheder, der aktuelt er i praksis.
Din læring er i fokus, hvilket betyder, at du som elev først og fremmest er under uddannelse og bl.a.
lærer ved at udføre arbejdsopgaver, deltage i det faglige og kollegiale fællesskab, ved refleksion, videnssøgning og fordybelse i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver mv. Du indgår i et praksisfællesskab,
fagligt og kollegialt, hvor trygge rammer giver dig mulighed for at kunne øve og udvikle dine
kompetencer.
For at bearbejde de mange oplevelser, som du får i praksis, udvælges i samarbejde med
praktikvejlederen praksissituationer, hvor du har mulighed for at lære ved at være opsøgende,
undersøgende, reflekterende og analyserende og evaluerende i forhold til egen indsats, opnåede
kompetencer, læring og læringsstil. Gennem dette får du sat ord på oplevelserne, således at disse kan
blive til erfaringer, så du hermed danner praksiskundskab.
I løbet af praktikken øges krav om selvstændighed i forhold til de opgaver, du skal løse, og i slutningen af
praktikken skal du fungere på avanceret niveau, hvilket betyder; at du skal kunne vurdere et problem,
planlægge, løse og gennemføre en opgave, eller løse et problem også i ikke-rutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art.

4.2 Hvordan arbejder praktikstedet med at udvikle læringsmulighederne på
praktikstedet?
At etablere og udvikle et udviklende læringsmiljø på praktikstederne er et kontinuerligt arbejde. For at
kvalificere denne proces mødes praktikvejledere på tværs af områderne i Syddjurs kommune . Under
disse møder udarbejdes bl.a. forslag til ændringer af praksis, planer for implementering, og der
udveksles erfaringer og metoder i forhold til vejledning af elever. Endelig udveksles der informationer til
og fra sosu-skolerne. Foruden praktikvejledermøder arrangeres der temadage for praktikvejledere ca. en
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Sundhed & Omsorg
Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedshjælpere

gang om året internt i Kommunen.

5. Elevens læring i fokus
5.1 Den konkrete tilrettelæggelse af dit læringsforløb
Studietiden er til din disposition i forhold til planlægning af forskellige
læringsmæssige opgaver. Det være sig fordybelse og refleksion, opgaver i LUREbog,
litteratur- og videnssøgning, forberedelse af eget standpunkt, arbejde med skriftlige
opgaver, bede vejleder om før- under og eftervejledning i forb. med udvalgte
praktiske opgaver i borgerens hjem, indsamling af data hos borger mhp. livshistorie
samt aktivering af borger m.m.
Som social- og sundhedshjælperelev er du i praktik i både hjemmeplejen og i
plejeboligerne. I begyndelsen af første og anden praktik afholdes en forventnings- og mål samtale, hvor
praktikforløbet planlægges og den individuelle uddannelsesplan påbegyndes. Dette planlægges
indenfor de første to uger af praktikken
•

Det forventes at du forbereder dig skriftligt til alle samtaler og udleverer en kopi til vejlederen af
dagsorden og at du skriver referat fra alle samtaler.

•

Afhængig af individuelle behov kan yderligere vejledningssamtaler planlægges hvor
medarbejdere/teamleder /uddannelseskoordinator evt. inddrages

•

Det forventes at du arbejder med skriftlige reflektionsredskaber som f.eks. LUREbog

•

Den daglige vejledning varetages af praktikvejleder og de øvrige medarbejdere på praktikstedet

•

Vejlederen er ansvarlig for at du får faste borgere svarende til uddannelsesniveauet

•

Vejlederen er i samarbejde med teamleder ansvarlig for at du får stigende udfordringer

•

Vejlederen er i samarbejde med teamleder ansvarlig for at udpege en kontaktperson ved fravær
(fridage, ferier, kursus m.v.)

•

Afhængig af behov vejledes du før, under og efter opgaverne og de første 14 dage bliver du fulgt
tæt af en uddannet medarbejder ved besøg i borgernes hjem

•

Du bedømmes/evalueres løbende, og eleven samt vejlederen udarbejder ved praktikforløbets
midtvejs- og afslutning en standpunktsbedømmelse

•

Du får mulighed for at indfri dine mål med en stigende grad af selvstændighed

•

I løbet af praktikken vil du møde og samarbejde med de forskellige personalegrupper, og f.eks.
prøve at have aften- nattevagt, køre med en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent fra
sygeplejegruppen

•

Du indgår selv en aftale med sygeplejegruppen om at følges med en sygeplejerske eller assistent
en halv eller hel dag

•

Du udarbejder senest 14 dage inden slutning af praktikperioden i 1. og 2. praktik en evaluering*
af praktikstedet og afleverer en kopi til vejleder, teamleder og uddannelseskoordinator. Det
forventes at du gennemgår evalueringen mundtligt sammen med vejlederen efter at du har
udfyldt denne
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*Evalueringsskemaet ligger her; https://www.syddjurs.dk/borger/aeldre/uddannelse-iaeldreplejen/bliv-sosu-hjaelper

6. Hvordan udvikler praktikstedet praktikvejledningen?
Vi søger at bevare og udvikle Sundhed & Omsorg som et godt praktiksted for sosuelever, og der arbejdes
for at bevare og udvikle et konstruktivt og godt samarbejde i personalegruppen i forhold til
uddannelsesopgaverne.
Dette gøres ved:
•

Løbende at tage evalueringer fra elever og vejledere til efterretning - samt handle derpå

•

At indgå aktivt i samarbejdet med skolen

•

Løbende at kvalificere vejledere fagligt og personligt via kurser og supervision

•

Løbende at implementere relevante nye metoder og viden i forhold til praktikvejledning

•

At forholde sig søgende, kreative og åbne i løsningen af uddannelsesopgaverne

•

At give dig som elev gode rammer til udvikling og læring

•

At give praktikvejlederne en times forberedelse til hver af elevsamtalerne hvor fokus er
vejledning, midtvejs- og slutstandpunktsbedømmelser.

•

At give vejlederne mulighed for at følges med elever udover de første 14 dage efter behov og
efterspørgsel.

Med disse ord håber vi at have givet et indblik i, hvorledes vi i Sundhed & Omsorg har organiseret
elevuddannelsen og at dette kan bidrage til et positivt praktikforløb hos os. Vi modtager i øvrigt gerne
spørgsmål, kommentarer, ideer og forslag til denne praktikuddannelsesplan.

Med venlig hilsen
Uddannelseskoordinator
Susanne Pallesen
Skolevej 19,
8544 Mørke
Tlf. 51 34 36 82 supa@syddjurs.dk
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Bilag 1. Oversigt over praktiksteder for social- og Sundhedshjælperelever i Sundhed & Omsorg

Hjemmeplejen Ringparken
Nordre Ringvej 9 K,
8550 Ryomgård

Hjemmeplejen Lillerup
Byens Hus, 1. sal,
Hovedgaden 75B, Rønde

Hjemmeplejen Områdecenter
Søhusparken,
Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft

Områdecenter Lillerupparken,
Hovedgaden 79 A-F, 8410 Rønde

Plejecenter Søhusparken,
Søhusvej 8, Ebeltoft

Hjemmeplejen Områdecenter Lyngparken
Lyngevej 3,
8420 Knebel

Hjemmeplejen Områdecenter
Rosengården
Tingvej 22, 8543 Hornslet
Plejeboligerne Rosengården
Tingvej 22, Hornslet

Plejeboligerne Lyngparken,
Lyngevej 7, Knebel
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Bilag 2. Kort over Syddjurs Kommune
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