
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deltagere: Tina Olsen, Åse Thøgersen, Birgitte Pihl, Jette Riis Nielsen, Anja Pedersen, Lone Sofie Nielsen  , Helle Kofod Hansen, Lærke Carstensen, Rikke 
Klausen,  
Heidi Larsen, Justine Hansen, Maiken Ager Zeuthen, Anne Regitze Lind-Holm, Ellen Westh Jensen  
 
Godkendelse af referat:   

• Pkt. om behov for erfamøder fremover åbnes igen. Der er et andet behov for mødekadence i forhold til referatet. Tages op igen under eventuelt. 

• Pkt om kriterier for at få godkendt praktikperiode; der stilles spørgsmål til hvor og hvordan er problemstillingen skrevet ind i LUP´en.  Maiken Ager 
Zeuthen (MAZ) gør rede for hvordan det hos os hænger sammen. 

 
Referater vil fremover udsendes til godkendelse og kommentarer hos mødets deltagere indenfor den første uge efter mødets afholdelse. Herefter lægges det på 
BhSunds hjemmeside. Der vil derfor ikke fremover være et punkt der hedder ”godkendelse af referat”. 
 
Godkendelse af dagsorden:   Godkendt med den kommentar at der fremover skal være punkt med godkendelse af dagsorden. 
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Emne Hvad skal vi udrede Beslutning 

Overgang – studieadministrative 
systemer 
v. Maiken Ager Zeuthen 
 

- Elevplan lukker pr. 31.12.20. 
Skal Praktikpladsen.dk 
erstatte denne? 

v. Birgitte Pihl 

 
Afklarende drøftelse 
 

 

20/10 2020 overgår Bhsund til nyt 
studieadministrativt system – UdDataPlus. Det 
gælder for alle SoSu skoler i Danmark. 
Elevernes fravær kan fremover ses på 
Praktikpladsen.dk hvilket man i BRK er klar 
over. Der spørges til om elevens personlige 
uddannelses plan også kan ses på 
Praktikpladsen.dk. Det står hen i det uvisse lige 
nu. 

Organisering af praktiksamarbejde 
v. Maiken Ager Zeuthen 

Oplæg til drøftelse MAZ gennemgår oplæg med forskellige forslag 
til ændret praksis i forhold til forskellige forslag 
til øget samarbejde om skolepraktikplan, 
ansættelse af elever, kontaktlærer system og 
andre emner. 
MAZ taler med Carina Nørby om det videre 
forløb. 

 

- Skal Praktik 3B i SSA-udd. 
fortsat vurderes 
godkendt/Ikke-godkendt 
eller skal vi tilbage til en 
vejledende vurdering? 

v. Birgitte Pihl 

Birgitte Pihl fortæller at det giver problemer – ikke kun 
hos os – men også i RegH´s SoSu skoler. Der er en lang 
drøftelse af konsekvenserne for eleverne – både fagligt og 
formelt. 

MAZ orienterer om drøftelse med direktør fra 
SoSu H der understreger at praktik 3 er en samlet 
praktik der skal bestås. 
Skolen vil tale med Anja og Lærke (BoH) 
hvordan vi fremover samler op på elever der ikke 
får godkendt deres praktik 3B. 

- Skole/praktiksamarbejde 
vedr. Ikke bestået 
eksamen/praktik 

v. Bigitte Pihl 

 Procedure ved re eksamen , der er planlagt i 
elevens praktikperiode:  eleverne bedes om at 
orientere deres praktikplads og skolen vil 
fremover orientere om hvornår der er planlagt re 
eksamen, så elevens forløb i praktikken kan 
planlægges bedst muligt. 

- Skole & Praktik Håndbog – 
Hvor langt er den? 

v. Birgitte Pihl 

 Er færdig i den form den ligger i nu. Den sendes 
ud nu og  evalueres til september 2021. Bogen 
sendes ud pr mail til alle deltagere af dette møde 
og lægges på hjemmesiden snarest. 



Ønske om møde med SSH elever i 
praktik 1 fra underviser side. 
v. Ellen Westh Jensen 

Besøg i 

praktikperioden af underviser SSH20.docx
 

Drøftelse og afklaring Der er afklarende spørgsmål omkring 
planlægningen af besøget. Det opfattes af alle 
som en god idé og Rikke og Jane (SSH Team´et) 
aftaler med Tina og Åse hvornår og hvordan det 
kan arrangeres at de deltager i en studiecafé. 

Eventuelt: Ad Hoc/Erfa møde mellem SSH 
 
Ad Hoc/ Erfa møde mellem SSA 

Rikke indkalder til overleveringsmøde mellem 
SSH teamet og Åse og Tina.  
Der er behov for et Erfa møde forår og efterår . 
 
Møderne holdes på skolen om eftermiddagen.  
Rikke og Heidi indkalder til erfa mød SSH / 
SSA. Møderne skal ligge mellem de planlagte 
møder i PSF.  

Næste møde 3 december kl 14.00 – 15.30  

 
 


