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Rammer for vejledning 

Social- og sundhedshjælperelever  

Uddannelsesordning 2017 

Arbejdspladsen er et praktiksted, hvilket vil sige at hele personalegruppen er ansvarlig 

for et godt læringsmiljø for eleven. Vejlederen er den person der har den nære 

kontakt til eleven og som varetager de planlagte vejledninger og udfyldelser 

uddannelsespapir. 

I praktikken er eleven en del af arbejdsfællesskabet. Det vil være individuelt, hvornår 

eleven er klar til at indgå selvstændig i arbejdsopgaverne. Når eleven er oplært og 

vurderes klar hertil, kan eleven tildeles opgaver, som eleven kan udføre selvstændig 

og alene. Eleven vil derfor i perioder være en del af fremmødeprofilen.                                                  

For elever under 18 år gælder særlige regler – se vejledning herom. 

Eleverne kan tildeles ”Borgerspecifik opgaveoverdragelse” til følgende opgaver – og 

kun disse - når vejleder vurderer eleven klar hertil. Lederen på praktikstedet er 

ansvarlig for at oplæringen finder sted: 

 Opgaven Dato & underskrift (underviser og elev) 

Teori             Praksisoplæring    Opfølgning  

Medicingivning – finde doseret medicin frem og tjekke 
antal tabletter og sikre at borgeren får medicinen, jf. 
medicininstruks 

 
 
 

 
 

 

Siliconemanchet til Stumpbehandling  
 

 
 

 

Støttestrømpe på/af    

Skift af kateterpose   
 

 

Hudpleje som behandling 
 

 
 

 
 

 

 

For at sikre det gode læringsmiljø tilrettelægges og gennemføres vejledningen ud fra 

følgende: 

Social- og sundhedshjælperelever: 

 
 

Praktik 1 er på ca. 15 uger + evt. ferie som 

udgangspunkt i et hjemmeplejeområde 

• Introduktionsperiode ca. 3 uger 

• Efter introduktionsperioden tildeler 

vejlederen eleven opgaver ud fra 

praktikmålene og elevens 

forudsætninger og færdigheder 

• Startsamtale i 2. uge  

• Følgedag i 6. uge 

• Midtvejssamtale i 8. uge  

• Følgedag i 13. uge 

• Slutevaluering i 15. uge  

 

 
Praktik 2 er på ca. 17 uger + evt. ferie som 

udgangspunkt på et plejecenter 

• Introduktionsperiode ca. 2 uger 

• Efter introduktionsperioden tildeler 

vejlederen eleven opgaver ud fra 

praktikmålene og elevens 

forudsætninger og færdigheder 

• Startsamtale i 1. eller 2. uge 

• Følgedag i 7. uge 

• Midtvejssamtale i 8. uge 

• Følgedag i 15. uge 

• Slutevaluering i 16. uge 
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For at sikre det gode læringsmiljø tildeles følgende vejledningstid og tid til øvrige 

opgaver i arbejdsplanen: 

Vejleder: 

• ½ time ca. 6 uger før eleven starter i praktik til at sende velkomstbrev med 

præsentation af praktikstedet, vigtige kontaktoplysninger og arbejdsplan til 

eleven. Arbejdsplanen laves i et samarbejde mellem koordinator og vejleder og 

evt. leder på praktikstedet  

• ½ time pr. uge til forberedelse til den ugentlige vejledning  

• ½ time til forberedelse til startsamtalen 

• 2 timer til forberedelse til midtvejssamtalen 

• 2 timer til forberedelse forud for slutsamtalen 

• Følgedagene går ud for den ugentlige vejledning. Vejleder følger eleven i 

opgaverne og der gives tilbagemelding og vejledning. Refleksion og kobling af 

teori og praksis gennemføres. Dagen evalueres og elevens faglige niveau 

vurderes, hvorefter der sættes nye mål for elevens læring. 

 

Eleven: 

Elevens arbejdstid tilrettelægges ud fra FOA overenskomsten for Sosuelever og 

”Vejledningen til arbejdstidstilrettelæggelse for Social- og sundhedselever”, der findes 

under ”Vejledninger” i Uddannelsesmaterialet på SD (skive.dk) 

Eleven planlægges med: 

• 1 times vejledning pr. uge sammen med vejleder 

• 2 timers studietid pr. uge på praktikstedet 

• Evt. SPS (Specialpædagogisk støtte) vejledningstimer i henhold til bevillingen  

• Tid til fælles undervisning 

• Tid til undervisning på praktikstedet og studiebesøg efter aftale med vejleder og 

evt. leder på praktikstedet 

 

Vejledertillæg:  

• Skemaet ”Udbetaling af tillæg for at være elevvejleder” udfyldes – skemaet 

findes under ”Vejledninger” i Uddannelsesmaterialet på SD (skive.dk) 

• Vejleder tillægget udbetales månedsvis bagud for den periode, man har eleven 

• Som vejleder er man selv ansvarlig for at udfylde skemaet og aflevere det til 

sin leder ved praktikkens start  

• Såfremt der sker ændringer i praktikperioden, skal vejlederne udfylde skemaet 

med rettelserne og aflevere det til sin leder 

 

 

 

https://sd.skive.dk/
https://sd.skive.dk/
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Litteratur: 

• Der indkøbes aktuel litteratur til uddannelserne efter aftale med 

uddannelseskonsulent og leder 

 

Information, sparring og temamøder: 

• Uddannelseskonsulent/koordinator videregiver løbende aktuel information til 

vejledergruppen 

• Uddannelseskonsulent/koordinator afholder møder efter behov i samarbejde 

med ledere i de enkelte områder med fokus på erfaringsudveksling og sparring 

• Uddannelseskonsulent/koordinator indkalder til temamøder 2-3 gange om året. 

Møderne kan enten være for alle vejledere på en gang eller for 

hjælpervejledere/assistentvejledere alene  

 

 

 

Godkendt i områdeledergruppen i Pleje og 

Omsorg marts 2017/revideret september 

2018/tilpasset marts 20/links april 22 


