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Referat Praktiksamarbejdsforum
Torsdag den 14/9 2021 kl. 14.00 – 15.30

Deltagere: Ellen Westh Jensen, Heidi Bidstrup Larsen, Maiken Ager Zeuten, Pia Palnæs Hansen, Malene Sparsø, Tina Olsen, Åse Thøgersen,
Birgitte Pihl, Jette Riis Nielsen, Lone Sofie Nielsen, Helle Kofod Hansen, Dorthe Kofoed Hansen
Afbud:

Mødeleder:
Referent: Heidi Bidstrup Larsen

Emne
Godkendelse af dagsorden

Hvad skal vi udrede

Beslutning

Evt. kommentarer til referat fra
27/5 2021

Plan mellem skole og praktik

SSH skole praktik håndbog skal på bhsunds hjemmeside.
Sendes med referatet

Kort om Partnerskab om
sammenhængende uddannelser v.
Maiken

Se her: https://www.kp.dk/om-koebenhavnsprofessionshoejskole/partnerskab-omsammenhaengende-uddannelser/

Ønske om højere fagligt niveau og dermed højne
rekruttering på tværs af regioner og kommuner,indenfor social og sundhedsuddannelser.
Fem fælles kvalitetsprincipper. Se Linket

Både skole, Region H og BRK er indgået i
samarbejdet PSU. Vi er på begynderstadiet, men
lad os kort vende muligheder og forventninger.
Nye regionale procedurer for
opfølgning på fravær hos elever
v. Maiken
”Håndtering af social- og
sundhedsassistent elevers fravær og
læringsudfordringer i praktik 2 og
3B i Region Hovedstaden”
Øvrige tiltag for at fastholde elever i
sosu. v. Helle

Adgang til statistik og årsagsanalyser der kan give
anledning til at starte projekter til at øge fastholdelse

Regionen skal give ansættende myndighed besked ved
fravær af elever. Ligger på Regionens hjemmeside.
Fraværsregler SOSU
SOSUH samarbejder med 29 kommuner.
skoler Region H.pdf
På Bornholm er vi et hospital og en kommune men har
stadig udfordringer.
Dokumentet diskuteres.
Ordbruget ”Skolen tager kontakt” – er på Bhsund
Håndtering af
eller kontaktlærer.
fravær og læringsudfordringer ift. ansættelseskommuner under holdansvarlig
praktikforløb i RH.pdf
Den tages op internt om hvordan arbejdsgangen bliver
Gennemgang af tiltag i BRK
Oplæg fra Helle om tiltag
Tiltag omkring
forebyggelse af frafald i praktikken i BRK.docx

Nøgletal fra optagelse og frafald v.
Maiken

Nøgletal fra optagelse og frafald var på seneste
møde i Strategisk Uddannelsesforum med
efterfølgende drøftelse.
Maiken gengiver kort tal og efterfølgende debat.
Øvrig opfølgen på SUF den 4/9 2021

5 årsager træder især frem ved frafald for SOSU eleverne
1.Personlig og/eller familiemæssige udfordringer
2.Andet jobtilbud/ rekrutteret ud af uddannelsen
3.Fraflytning fra øen
4.Forkert uddannelses valg

5.Corona nedluknings-relaterede IT udfordringer

”Kommissorium for Regionalt
praktikudvalg (RPU) på social- og
sundhedsassistentuddannelsen” v.
Maiken

Link

Gensidig orientering

Bhsund

Eventuelt
Næste møde

30. november 2021

Punkter til næste gang

Forskellige tiltag diskuteres – evt en senere mødetid for
eleverne på praktik stederne
Rådgivende udvalg. For samarbejde og koordinering om
praktik for social- og sundhedselever

Temadag 30. september
BUM 25. nov.
Regionale mesterskaber i SOSU-Skills kommer til
Bornholm 13. jan 2022
VTU – foreløbige bemærkninger

•
•

Fleksible arbejdstider for elever i praktikken
VTU – Virksomheds trivsels undersøgelse

