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Referat Praktiksamarbejdsforum
Tirsdag den 2/3 2021 kl. 14.00 – 15.30

Deltagere: Anja Petersen, Tina Olsen, Åse Thøgersen, Birgitte Pihl, Maiken Ager Zeuthen, Jette Riis Nielsen, Lone Sofie Nielsen, Rikke Sprotte
Klausen, Heidi Bidstrup Larsen, Dorthe Kofoed Hansen, Lærke Carstensen, Helle Kofoed Hansen, Ellen Westh Jensen, Pia Palnæs Hansen
Afbud: Lone Sofie Nielsen

Mødeleder: Maiken Ager Zeuthen
Referent: Ellen Westh Jensen

Emne
Godkendelse af dagsorden

Hvad skal vi udrede

Beslutning
Godkendt

Oversigt – aftaler mellem skole og
praktik v. MAZ

Håndbog for SSH v. Tina Olsen

Hvordan får vi gang i processen?

Aktuel Coronasituation

Gensidig orientering

•

Rambøll undersøgelsen – først færdig
sommeren 2021/Maiken

•

Orientering fra arbejdsgruppe / Ellen

•

Projekt fastholdelse af sosu elever i BRK.

•

Fra BoH

•

Godkendelse af ”Aftaler mellem skole &
praktik” v. Maiken

Eventuelt

Punkter til kommende møde

Dokument gennemgås samlet og der er mange
spørgsmål og kommentarer der vendes. Pia foreslår
under punktet at underviserne frem til sommerferien
deltager i forventnings samtalerne – primært – on line.
Det accepteres og besluttes. Maiken tilretter dokumentet
og det sendes ud med referatet til endelig godkendelse
ved næste møde.
Rikke og Maiken indkalder Tina til møde for at aftale det
videre arbejde.
Maiken og Pia orienterer om åbningen af Bornholms
Sundheds og Sygeplejeskole. Test arbejdet foregår i tæt
samarbejde med Campus Bornholm. Spørgsmål afklares.
Danske Sosu skioler arbejder videre med de tendenser
spørgeskemaundersøgelsen har vist. Der forventes et
resultat omkring sommer 2021.
Vi arbejder med at afklare lovgivning og muligheder for
at ændre skolepraktik plan for SSA hold – tidligst fra
vinter 2022. Gruppen arbejder videre.
Helle orienterer om sagsfremstillingen der er godkendt
af kommunal bestyrelsen i februar 2021. Spørgsmål og
kommentarer gennemgås. Dorthe supplerer med at der i
elevrådet er opfordret til at komme med forslag til
fastholdende tiltag i sosu uddannelserne.
Anja orienterer om , at Annette Holm går på efterløn
sidst i marts 2021 og at Lene Skovhuus er ansat i stedet
for.

•

•

Opmærksomhed på, at punkter til
kommende møder i Strategisk
uddannelsesforum samt på
praktiksamarbejdsforum med emner
følger nyt årshjul for arbejde i udvalgene.
Øvrige tiltag for at fastholde elever i sosu.
v. ?

