DAGSORDEN
Det Regionale Praktik Udvalg
SOPU, Skelbækgade1, Kbh. V, mødelokale 13
Dato 16. august 2016 kl. 13.00 – 15.00

1. Velkommen til uddannelseskonsulent Maj- Britt Parsberg Oryé fra Halsnæs kommune.
2. Den nye social – og sundhedsassistentuddannelse med ikrafttræden januar 2017.
Med den nye uddannelse er der behov for at drøfte uddannelsesplanlægning i forhold til EUD og EUV forløb herunder, hvordan de tre praktikker kan tilrettelægges
mest læringsmæssigt mest hensigtsmæssigt for de forskellige forløb. Der lægges
op til en fælles drøftelse af den videre proces omkring uddannelsesplanlægning og
samarbejde skoler og praktikker imellem.
Repræsentanter fra somatisk praktik, SOPU, Diakonissen og SOSU C har afholdt
møde i foråret omkring udfordringerne i uddannelsesplanlægningen af de nuværende forskellige forløb, hvor praktikperiodernes placering ikke matcher de forskellige uddannelsesforløb. På mødet var der enighed om, at de nuværende erfaringer, skal bringes i spil i tilrettelæggelsen af den ny uddannelse.
3. SKILLS træning
Drøftelse af elevernes muligheder for at få/gå til træning i forbindelse med deltagelse I SKILLS mesterskaber ved Helle Udsen
4. Fælles retningslinjer for elever, der genoptager uddannelse eller forlænges i praktikperioder.
Elever, der eksempelvis ikke kan bestå en given praktikperiode og hvor det henstilles fra praktikstedet, at eleven omplaceres i ny praktik forskudt af planlagt
praktikopstart kan oftest ikke omplaceres. Praktikken er ikke indstillet på individuelle forløb forskudt af de planlagte perioder eller flere elever i en given periode.
Ved genoptag efter barsel eller anden pause, hvor start tidspunktet er i en given
praktikperiode henvises eleven ofte til genoptag på skolen. Her kan eleven ikke
altid tilbydes en relevant skoleperiode.
Fælles drøftelse og afklaring af behov for rammer og retningslinjer for sådanne
forløb/ ved Gitte Brodersen
5. Gensidig orientering, herunder
Status for udarbejdelse af praktikopgave i ”farmakologi og medicinhåndtering” til
praktik 3.
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6. Dagsordensforslag til næste møde.
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