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Torsdag den 28/5 2020 over ’Teams’ kl. 14.00 – 15.30

Deltagere: Tina Olsen, Birgitte Pihl, Jette Riis Nielsen, Janike Thiesen, Helle Kofod Hansen, Anja Pedersen, Lone Sofie Nielsen, Lærke
Carstensen, Rikke Klausen, Justine Hansen, Maiken Ager Zeuthen, Anne Regitze Lind-Holm, Ellen Westh Jensen
Afbud: Åse Thøgersen, Heidi Larsen, Lone Nielsen
Mødeleder: Maiken Ager Zeuthen
Referent: Ellen Westh Jensen
Emne
Velkommen og
præsentation af dagsorden
v. Maiken Ager Zeuthen

Hvad skal vi udrede
Velkommen til nye medlemmer og
kort præsentation
Gennemgang af dagens dagsorden

Bilag
Medlemsliste

Beslutning
Præsentation af deltagere i dagens møde

Kort om
Praktiksamarbejdsforum v.
Anne Regitze Lind-Holm

Et fælles besøg eller genbesøg i
Forretningsorden for
praktiksamarbejdsforum

Forretningsorden for
praktiksamarbejdsforum

Der ændres lidt i teksten idet én af
underviserne forlader dette forum og Ellen
er gået ind i stedet for. Medlemslisten
bekræftes som den ligger nu.

Status og overblik over
nedlukningens og
genåbningens betydning for
undervisning,
prøveafvikling og praktik v.
Maiken Ager Zeuthen

Fælles drøftelse med særligt fokus på
fremadrettet betydning for elever og
praktiksteder

PPT med bla oplysning
om optag på SSH og
SSA udd.

Optagelse 2020 v. Maiken
Ager Zeuthen

Kort orientering og drøftelse af
rekrutteringstiltag

Uddannelsen pædagogisk
assistent v. Maiken Ager
Zeuthen

Orientering om og eventuelle
kommentar til: Vi foreslår at
praktikpladssamarbejdet omkring
uddannelsen pædagogisk assistent
lægges i et andet forum end dette.

Kriterier for at få godkendt
praktik periode v. Birgitte
Pihl

Orientering om det aktuelle antal ansøgere
til hhv SSH og SSA uddannelsen. Det bliver
store hold, som det ser ud nu.
Der ændres i forretningsorden så samarbejde
omkring PAU skrives ud. Der vil være
separate møder for denne uddannelse og de
tilknyttede GF2 forløb.
Vi arbejder videre med problemstillingen og
det tages op i dette forum igen og skrives
ind i LUP´erne.

Kort om online
undervisning- nu og i
fremtiden v. Maiken Ager
Zeuthen

Kort information og drøftelse af vores
erfaringer med online undervisning –
og vores tanker om fremtiden i
forhold til online undervisning

Behov for Erfa møder
fremover v. Ellen Westh
Jensen

Der har været afholdt et Ad Hoc
møde om problemstillinger omkring
SSA hold. Hvilket behov er der for
fremtidige møder? Hvem skal mødes
og hvor ofte? Behov i forhold til SSA,
SSH og GF hold drøftes.

Eventuelt

Nye praktiksteder til SSH elever ?

Skole & praktikhåndbogen – hvor
langt er den ? Tina ønsker den
kommer ud og leve !

Vi vil fremover kombinere bruges af online
undervisning og fysisk tilstedeværelse på
skolen. De nye SSH og SSA hold vil frem til
sommerferien blive undervist i en
kombination.
Mellem Sk 1 og P1 på SSH uddannelsen
indkalder skolen til ”overleverings/ erfa
møde”. Det samme gør sig gældende for
SSA hold mellem Sk1.1 og P1.A.
Derefter er det op til praktiksteder og
undervisere at indkalde ad hoc når behovet
opstår. Deltager kredsen afklares når mødet
planlægges af holdansvarlig underviser.
Punktet kan løbende evalueres i
Praktiksamarbejdsforum.
Der er afdelinger der har en del SSH elever
ansat i special afsnittene som det er nu. Jette
anfører at der er behov for pladserne til
psykiatri praktikken på SSA uddannelsen.
Skolen finder ud af om den skal godkendes i
SUP eller om vi kan få den sendt ud til
eleverne. Den skal ses igennem igen.

Næste møde

Dato følger

