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Dagsorden Praktiksamarbejdsforum
Torsdag den 27/5 2021 kl. 14.00 – 15.30

Deltagere: Anja Petersen, Tina Olsen, Åse Thøgersen, 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, Malene Sparsø.
Afbud: Maiken Zeuthen, Birgitte Pihl
Mødeleder: Ellen Westh Jensen
Referent: Åse Thøgersen BRK

Emne
Godkendelse af dagsorden
Evt kommentarer til referat fra

Hvad skal vi udrede

Beslutning
Godkendt
•
•

Elevrådet har ikke haft mulighed for at tale om
fastholdelse af elever.
Stine Skovhus er ny ansat på BoH

Godkendelse af ”Aftaler mellem
skole & praktik” v. Maiken
Gennemgang af årshjul for
Strategisk Uddannelses Forum
Opsamling på problemstillinger
omkring elever der ikke får
godkendt praktik 3.B v. Lærke og
Anja

Gensidig orientering

Aftalen er egentlig til godkendelse men der er en
drøftelse af flere punkter.
Pia Palnæs Hansen gennemgår årshjulet.

Fokus punkter fra møde mellem Skole og BoH

Fra skolen
Elevrådet
”Uddannelse Bornholm”
Covid-19
Mulig DSR-strejke
Virksomheds tilfredsheds undersøgelse på skolen
PASS-erklæringer
BRK
Uddannelsessygeplejerskerne

Ellen giver rettelser til Maiken Zeuthen.
Aftalen evalueres om et år.
Møder i Praktiksamarbejdsforum placeres fremover efter
møderne i Strategisk Uddannelses Forum.
•

Ønske om at alle elever afleverer PASS skema og
hjælpeskema inden praktik start.
• At der på PASS-erklæringerne er beskrevet, hvad
eleven skal arbejde videre med.
• Holdet får besøg af praktikvejleder fra BoH
inden praktikstart med henblik på at minimere
usikkerhed omkring praktikken.
• At kontaktlærer har fokus på PASS erklæringen i
efterfølgende skoleforløb.
Skolen forbereder temadag omkring brug af PASSerklæringer. Foreløbig dato: 30. sept. 2021
Der strammes op omkring arbejdet med elevrådet.
Kommissorium etc.
Corona har ikke gjort det let.
Pia har været til møde. Alle sukker efter elever. Optag
meget små.
Der åbnes nu for mere fysisk fremmøde.
Fra juni måned kan eksterne møder holdes på skolen.
Praktikken skal være opmærksom på, om der er elever i
de afdelinger, der er udtaget.
Et eksternt firma er på opgaven. Vi vil få mail, hvis man
ønsker vores deltagelse.
Sendes fremover med sikker post til Helle Quist. Hun
sørger for distribution til rette vedkommende.
Jette Riis Nielsen oplyser om udfordringer på stort hold
til socialpsykiatri. Der er ikke praktikpladser nok. Der
afholdes møde med parter i sagen.

Ældre
BoH
Ændret opgavefordeling
Eventuelt

Punkt til næste møde

Helle Kofoed Hansen fortæller om planer med at
ansætte ufaglærte med henblik på SSH-uddannelse med
merit for hele praktikken.
Anja Petersen har fremover elever i psykiatripraktikken
Malene Sparsø har SSA elevers praktik
Partnerskab om sammenhængende uddannelser.
Søg gerne info ved at google: KP PSU
Næste møde: 14. september kl. 14.00-15.30

