
  

Udarbejdet september 2018/doso   

Revideret marts 2022/lond   1 
 

 

Vejledning til arbejdstidstilrettelæggelse for Social- og sundhedselever 

Skive Kommune er uddannelsessted for Social- og sundhedsuddannelserne.                               

D. 1-1-17 blev Social- og sundhedsuddannelsen til 2 selvstændige uddannelser: 

• Social- og sundhedshjælper 

• Social- og sundhedsassistent herunder EUXuddannelsen 

Til hver uddannelse er der et Grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet aflønnes 

med SU (Statens Uddannelsesstøtte), elevløn eller voksenelevløn. På hovedforløbet 

aflønnes med elevløn eller voksenelevløn.   

I Skive Kommune er målet: 

• at eleverne bliver så dygtige som mulig og dermed kompetente medarbejdere  

Vi er derfor optaget af at sikre det gode læringsmiljø i praktikperioderne samt at 

tilrettelægge og gennemføre vejledningen ud fra elevernes forudsætninger. 

Følgende er derfor udarbejdet: 

• Uddannelsesmateriale Link 

• ”Rammer for vejledning” Link 

• Denne ”Vejledning til arbejdstidstilrettelæggelse for Social- og sundhedselever”           

Skive Kommunes elever aflønnes centralt i Pleje og Omsorg og indgår ikke i 

områdernes driftsnormering. Regionhospitalets elever aflønnes af RegionMidt.  

Det giver mulighed for at tilrettelægges elevernes tjenestetid ud fra uddannelsernes 

praktikmål og elevernes forskellige forudsætninger. Eleverne en del af 

arbejdsfællesskabet, men det vil være individuelt, hvornår eleven er klar til at indgå 

selvstændig i arbejdsopgaverne. 

Vejledningen er målrettet alle der tager del i elevernes arbejdstidstilrettelæggelse. 

Dokumenter er udarbejdet i samarbejde med vejledergruppen og ledergruppen i Pleje 

og Omsorg.  

FOA´s elevoverenskomst er gældende for Social- og sundhedselever i Skive Kommune 

Link 

 

September 2018/rev. marts 2022 

Uddannelseskonsulent Dorte Søgaard 

 

 

 

https://sd.skive.dk/
https://sd.skive.dk/social-og-sundhedsuddannelserne/
https://www.foa.dk/forbund/elever/sosu/ok-html
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Arbejdstidstilrettelæggelse:                                                                                          

Alle elever er ansat 37 timer pr. uge og fremmøder dette i gennemsnit. Eleverne er 

derfor til stede på praktikstedet i det antal timer. De 2 timers studietid pr. uge er også 

på praktikstedet. 

For unge under 18 år gælder der særlige regler, der er beskrevet i Branchevejledning 

”Unges arbejde – i forbindelse med Social- og sundhedsuddannelse” Link og i 

Bekendtgørelse om unges arbejde Link 

Fokusområderne er: 

• I praktik - oplæring 

• Arbejdstider 

• Forflytning og løft 

• Det psykiske arbejdsmiljø - vold 

• Farlige stoffer 

Tjenestetid:                                                                                                        

Den enkelte arbejdsdag planlægges til at vare mellem 5 og 10 timer, hvis ikke andet 

er aftalt.                                                                                                                

Er du under 18 år, gælder der særlige regler: 

• arbejdstiden ligges mellem kl. 06:00 til kl. 20:00  

• arbejdstiden kan i begrænset omfang ligges mellem kl. 20:00 og 24:00 hvis 

eleven følges med en person over 18 år 

• arbejdstiden må ikke ligge mellem kl. 24:00 og 06:00 

• der skal altid være mindst 12 timers hvileperiode mellem en arbejdsdags 

afslutning og en ny arbejdsdags begyndelse 

Eleverne bliver lagt ud i tjenestetidsplanen på praktikstedet i praktikperioden. 

Regionsansatte elever bliver oprettet i en fiktiv tjenestetidsplan. Det er vigtigt at alle 

elever bliver ført korrekt i tjenestetid i alle praktikperioder. 

Eleverne bliver i skoleperioder tjenestetidsregistreret centralt af elevadministrativ 

medarbejder.   

Prøvetid:                                                                                                                         

De 3 første måneder af elevernes 1. praktik er prøvetid.   

Fravær:                                                                                                                               

Eleverne er omfattet af Skives Kommunes Fraværspolitik. Alt fravær har betydning for 

elevernes uddannelsesforløbet og uddannelseskonsulent skal derfor orienteres af 

vejleder efter i 3-4 fraværsdage uanset årsag.  

Eleverne er omfattet af Skive Kommunes Personalepolitik herunder: 

• Barnets 1. og 2. sygedag 

• Omsorgsdage 

• Seniordage 

• Tjenestefrihed 

Omsorgsdage, seniordage og tjenestefrihed aftales altid med uddannelseskonsulent. 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/uxpfu5ns/unges-arbejde-ifm-sosu-uddannelsen-web.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1049
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Ferie:                                                                                                                           

Eleverne kan kun holde ferie ifølge Skolepraktikplanen der findes på Sosuskolens 

hjemmeside www.sosu-stv.dk eller i elevens Uddannelsesforløb i EDUadm. De uger 

der er indlagt i praktikperioden skal afholdes. Har eleverne behov for andet skal det 

aftales med uddannelseskonsulent.  

Har eleverne ikke feriepenge til at afholde ferie for, skal eleverne tage kontakt til 

uddannelseskonsulent. 

Søgne- og helligdage:                                                                                                       

Eleverne arbejder aldrig flere helligdage end personalet på praktikstedet. Arbejder 

eleverne på en helligdag skal eleverne have erstatningsfrihed svarende til det antal 

timer eleven har været på i fremmøde. Eleven skal ikke have ekstra 50% frihed.  

Overarbejde:                                                                                                                 

Eleverne har som udgangspunkt ikke overarbejde. Hvis dette alligevel finder sted, 

gælder følgende: 

• For hver times overarbejde gives 1½ timers erstatningsfrihed  

• Får eleverne ikke erstatningsfrihed udbetales der 1½ times løn svarende til en 

færdiguddannet på uddannelsen 

Weekend- og aften/nat:                                                                                                                                                               

Social- og sundhedshjælperelev: 

I de første syv måneder i praktik: 

• ikke arbejde oftere end hver 4. weekend i gennemsnit 

• maksimum have en 1/3 del af arbejdstiden i aften- og natperioder 

De sidste syv måneder i praktik: 

• højeste hver 3. weekend i gennemsnit 

• en 1/3 af arbejdstiden i aften- og natperioden 

Social- og sundhedsassistentelev: 

I de første syv måneder i praktik: 

• ikke arbejde oftere end hver 4. weekend 
• maksimum have en 1/4 af arbejdstiden i aften- og natperioder 

De følgende 13 måneder: 

• ikke arbejde oftere end hver 3. weekend i gennemsnit 

• maksimum have en 1/3 af arbejdstiden i aften- og natperioder 

De resterende måneder af uddannelsen: 

• ikke arbejde oftere end hver 2. weekend i gennemsnit 

• maksimum have en 1/3 af arbejdstiden i aften- og natperioder 

 

 

http://www.sosu-stv.dk/


  

Udarbejdet september 2018/doso   

Revideret marts 2022/lond   4 
 

D. 1. maj og Grundlovsdag d. 5.juni: 

• eleverne holder som udgangspunkt fri fra kl. 12:00-24:00 

• arbejder eleven i perioden fra kl. 12-24 gives erstatningsfrihed svarende det til 

antal timer de er i fremmøde 

D. 24. december og d. 31. december: 

• 24. december aflønnes som en helligdag 

• 31. december aflønnes som en helligdag fra kl. 12-24 

Overarbejde:                                                                                                                 

Eleverne har som udgangspunkt ikke overarbejde. Hvis dette alligevel finder sted, 

gælder følgende: 

• For hver times overarbejde gives 1½ timers erstatningsfrihed.  

• Får eleverne ikke erstatningsfrihed udbetales der 1½ times løn svarende til en 

færdiguddannet på uddannelsen. 

Afspadsering:                                                                                                                    

Eleverne har som udgangspunkt ikke ekstraarbejde. Hvis det alligevel finder sted skal 

afspadsering varsles mindst 4 døgn i forvejen. Afspadsering skal som udgangspunkt 

gives i hele fridage. 

Kørselsgodtgørelse: 

Pålægges eleverne i praktikken at bruge egen bil, knallert eller cykel, har eleven ret til 

kørselsgodtgørelse. 

 

 

 

 

 

 


