Kommissorium for Regionalt samarbejde om Uddannelsen til Social og sundhedsassistent.

Kommissorium for Regionalt Praktik Udvalg – et samarbejde om den praktiske del af
uddannelsen
mellem Sosu C, Sopu, samt Social- og sundhedsuddannelsen på Bornholm og på
Diakonissestiftelsen.
Baggrund
Udgangspunktet for etablering af et regionalt Fælles Praktikudvalg (RPU) er begrundet i kommunernes og regionens
arbejdsgiveransvar for social- og sundhedsassistentelever samt et overordnet fælles praktik uddannelsesfelt og en ens
ramme for tilrettelæggelse af og indhold i uddannelsen.
De fire uddannelsesinstitutioner har i et nært samarbejde med de praktiske undervisningssteder i Region Hovedstaden
og hovedstadskommunerne udarbejdet en fælles ramme for den praktiske del af social- og
sundhedsassistentuddannelsen.
Formål
Formålet med samarbejdet i RPU er;
•

At optimere de optimale faglige uddannelsesbetingelser, styrke samarbejdet mellem den teoretiske og den
praktiske del af uddannelsen

•

Udvikle en struktur for en hensigtsmæssig, formålsbestemt og effektiv organisering af samarbejdet.

•

Udvikle dialogen mellem repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og uddannelsesansvarlige for de
tilknyttede praktiske undervisningssteder i kommuner, psykiatri og somatik.

Generelt skal samarbejdet løbende prioriteres og have fokus på mulige fælles projekter, udviklings- og
uddannelsestiltag i uddannelsen til social- og sundhedsassistent, med henblik på kontinuerligt at være på forkant med
udviklingen i faget, i uddannelsen og i sundhedsvæsenet som helhed.
RPU har det overordnede ansvar for at sikre at kommissoriets formål og opgaver koordineres og realiseres. Herunder
at medvirke til, at der sker en fortløbende udvikling i sammenhængen mellem den teoretiske og praktiske
undervisning og i dialogen og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og praktikstederne.
RPU har endelig som formål at tilstræbe en optimal og gensidig udveksling af relevant information til alle
interessenter.
Samarbejdet omhandler
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordinering af lokale undervisningsplaner LUP
Retningslinjer for afholdelse af samtaler vedr. praktikuddannelsen
Retningslinjer for overordnet brug af dokumentationsredskaber i praktikuddannelsen
Regler/retningsliner for samarbejde om uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger mellem elever og
praktiksted i Region Hovedstaden og regionens kommuner
Samarbejde med repræsentanter fra regionen og kommunerne om placering af elever
Sørge for ajourført information og anden kommunikation med elever, undervisere, praktikvejledere m.fl.
Sørge for ajourført information og anden kommunikation med skolernes og praktikstedets ledelse m.fl.
Evt. at nedsætte ad hoc grupper til særlige indsatsområder ex. fravær.

Udvalgets opgaver kan suppleres i henhold til udviklingen.

RPU sammensætning og mødevirksomhed
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•
•
•
•
•

Én ledelsesrepræsentant fra hver af de fire uddannelsesinstitutioner. Der udpeges en formand for udvalget
blandt skolerepræsentanterne.
Tre Repræsentanter fra Center for HR
To repræsentanter fra regionens somatiske hospitaler
Fire repræsentanter fra kommunerne i regionen
To repræsentanter fra psykiatrien

Organisering af samarbejdet
Formanden for RPU er ansvarlig for at udarbejde dagsorden med fælles dagsordenspunkter til hvert møde. Dagsorden
og eventuelle bilag sendes til udvalget senest 14 dage inden mødets afholdelse.
Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.
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