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Referat Praktiksamarbejdsforum
Torsdag den 24/2 2022 kl. 14.00 – 15.30

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

Mødeleder: Pia Palnæs Hansen
Referent: Birgitte Pihl

Emne
1. Godkendelse af dagsorden

Hvad skal vi udrede

Beslutning
Godkendt

2. Evt. kommentarer til referat
fra 30/11 2021

Ingen kommentarer

3. Forretningsorden tages op
og justeres v/ Pia

Se bilag. Vi skal se på forummets sammensætning Forretningsordenen fra Maj 2019 drøftes. Enighed om at
og funktions periode
SoSu og PAU splittes op. På baggrund af drøftelserne vil
Pia Palnæs Hansen (PPH) komme med et forslag til en
revideret Forretningsorden

4. Fleksible arbejdstider for
elever i praktikken v. Ellen

Opfølgning på et punkt der har været overflyttet
nogle gange.

Drøftelse med henblik på fastholdelse af elever. Der er
muligheder for fleksible arbejdstider, som altid er en
individuel beslutning med den enkelte elev.
I Center Ældre, BRK, er der pt. et projekt i gang med på
fokus fleksible arbejdstider i 2 teams. Elever i praktik i
disse teams vil også blive inddraget i dette.

Vi skal beslutte det endelig udkast til proceduren.

Proceduren vedr. VTU drøftes. Ved sidste undersøgelse
var svarprocenten 44 – Ved kommende undersøgelse
skal vi prøve at ramme bedre ~ snævrere så vi opnår
flere respondenter. Skolen sender spørgeskemaet ud til
de kliniske undervisere/Uddannelsessygeplejerske som
videresender til ansvarlige ledere og praktikvejledere.
Udsendelsen af spørgeskemaet skal ske i november.
Opfølgning på undersøgelsen skal være på vores møde i
februar/marts.
På næste møde drøftes spørgsmålene i spørgeskemaet,
som sendes ud som bilag sammen med dagsordenen.
PPH og Ellen W. Jensen (EWJ) vil fremlægge en
frafaldsoversigt på næste møde

Vi skal have testet om vi gør, som vi skriver!

Procespapiret gennemgået, med få til rettelser, som EWJ
vil sørge for bliver gjort.

5. Procedure ved Virksomheds
trivsels undersøgelse (VTU)
Udkast eftersendes 2 dage
før mødet. v/ Pia

6. Genbesøge proces papir om
vores skæringspunkter af
praktik og skole – se bilag.
v/ skolen

7. Forventningssamtalen: I P2
forløb (psyk) udarbejder
eleven et referat af
forventningssamtalen. Skal
det være gældende i alle
praktikforløb?
v/ Malene Sparsø

Vi skal drøfte fordele – udfordringer?

8.
9. Drøftelse af afviklingen af

praktik 3
v. Birgitte Pihl

Elever oplever uklarhed ift. udarbejdelse af skriftlige
referater, når de er i praktik. Der er enighed om, at
struktur og indhold af referater er forskellige afhængig af
praktiksted. Fordele og ulemper blev drøftet ift. om der
skal være en generel standardisering. På baggrund heraf
vil Malene Sparsøe (MS) vil komme med oplæg om
hvordan det praktiseres på Psyk. Center i P2 på næste
møde.
I SSA-udd. er Praktik 3 opdelt i 3 eller 4 praktikker, hvor
praktiklængden varierer fra 5 uger til 3 mdr.
For nogle elever opleves disse mange skift som en
udfordring for deres læring.
Drøftelse om vi tilrettelægger Praktik 3 på en anden
måde.
MS og Birgitte Pihl (BP) vil komme med et oplæg
omkring tilrettelæggelse af Praktik 3 på kommende møde
i Strategisk Uddannelsesforum.

10. Perioden de 12 uger i 3.B
v/Malene Sparsø

Der ønskes drøftelse af tilrettelæggelse af den
samlede praktik 3.

11. Temadag 2022 v/ Ellen

Forslag til dato er 2/6 2022
Forslag til tema: at vejlede elever der er psykisk
sårbare

Enedes om teamet som foreslået og om at temadagen vil
blive planlagt til d. 29.09.2022 kl. 11 – 15.
Forslag til oplægsholder sendes til EWJ.

12. Gensidig orientering

Faste læseplaner v. skolen

Heidi Larsen (HL): Faste læseplaner ligger på
www.BhSund.dk
PPH: Ny Uddannelsesleder, Andreas Grosbøll, er ansat
pr. d. 01.03.2022, og vil indgå i Praktiksamarbejdsforum
fremadrettet. Rektor deltager, når det er muligt.
Der er pt. 3 stillinger som undervisere på Bhsund slået
op, da 3 kollegaer fraflytter.
Åse Thøgersen: I flg. FOA er elevernes overenskomst
ændret så elever i de første 7 mdr. må planlægges med
max. hver 4. weekend mod tidligere hver 3. weekend. Se:
Arbejdstid og afspadsering | FOA

Hos Uddannelsessygeplejerskerne i BRK arbejdes der
for at de optimeres med administrative
medarbejdertimer.
BP og HL: Skole & Praktik Håndbog for SSA (Januar
2020) er under revidering, og er ved at blive afsluttet.
Den reviderede udgave sendes ud med dagsorden til
næste møde til orientering.
13. Eventuelt

14. Forslag til mødedatoer 2022

Intet.

Vi skal bekræfte de aftalte datoer for resten af
året:

EWJ finder datoer til møder for resten af 2022, i
forlængelse af møder i Strategisk Uddannelsesforum;
datoerne for PSF er således:
d. 10/5
d. 22/9
d. 6/12 alle dage fra 14.00 – 16.00

