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Velkommen i praktik 

Velkommen i praktik her hos os. 

Når du starter i en praktik, er der mange nye ting at forholde sig til. Vi har derfor samlet 

en række oplysninger til dig, som vi håber vil være en hjælp for dig.  

Kontaktoplysninger 

Omsorgsaftale udfyldes 1. dag med kontaktoplysninger på dig og på dine pårørende. 

Forventninger til dig som elev 

For at du kan få mest mulig ud af praktikperioden forventer vi, at du: 

 Arbejder ud fra Skive Kommunes målsætning i Pleje & Omsorg. 

 Er bevidst om og medansvarlig for at nå målene for praktikperioden 

 Udnytter tilbud om vejledning og er velforberedt til vejledersamtaler og selv er 

opsøgende på emner der skal arbejdes med. 

 Kan modtage og give konstruktiv feedback. 

 Er åben og ærlig, siger til/fra, hvis kravene ikke svarer til forventningerne 

 Er forberedt til forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering 

 Arbejder med den skriftlige dokumentation i omsorgssystemet 

 Arbejder med din refleksionsbog alene og i samarbejde med din vejleder, som 

har adgang til at læse i den. 

 Er fleksibel og samarbejdsvillige og tager medansvar for at opgaverne bliver løst 

i samarbejde med borgeren og i kollegasamarbejdet. 

 Er medansvarlig for et godt arbejdsmiljø. 

 At du møder til tiden, og at du ved fravær sygemelder og raskmelder dig efter 

reglerne på dit praktiksted og i Skive Kommunen. 

 At du gør dig, bekendt med og anvender relevante instrukser som står på 

www.skive.dk/sd. Formålet med instrukserne er at støtte og vejlede fagpersoner 

indenfor omsorgsområdet.  

Se også ”Rammeaftale mellem skole og praktik” Link 

Forventninger til os som praktiksted 

Som praktiksted vil vi gerne tilbyde dig et godt læringsmiljø, hvor der er mulighed og 

rum for læring. Du kan læse mere om dette i ”Rammeaftale mellem skole og praktik” 

Link                                                                 

http://www.skive.dk/sd
https://old.skive.dk/media/13888/rammeaftale-mellem-skole-og-praktik.pdf
https://old.skive.dk/media/13888/rammeaftale-mellem-skole-og-praktik.pdf
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Praktiske oplysninger 

Koder 

Du får en personlige kode, så du kan logge ind på Omsorgssystemet som 

hedder Nexus i Skive Kommune. Koden er en hemmelig kode, som kun du 

må kende. Opbevar derfor koden et sikkert sted. 

Arbejdsmobiltelefon – Tro- og loveerklæring  
Du får evt. udleveret en mobiltelefon, som du skal bruge, når du er på arbejde. 

Telefonen må ikke bruges til private opkald eller beskeder, og du underskriver en tro 

og loverklæring på, at du ikke vil gøre dette. 

Nøgler 

Som medarbejder i Skive Kommune, får du evt. udleveret en nøgle til 

medicinbokse hos borgeren. Opbevar nøglen et sikkert sted, når du ikke er 

på arbejde – gerne i dit aflåste skab i omklædningsrummet på 

praktikstedet.  

Ved afslutning af praktikken har du ansvaret for at aflevere nøglen efter nærmere 

aftale med din vejleder. 

ID-kort og navneskilte  

Du får udleveret ID-kort (identifikationskort) eller navneskilte til at sætte på dit 

arbejdstøj. Du skal altid have dette på, så borgerne kan se du er medarbejder i Skive 

Kommune.  

Ved afslutning af praktikken har du ansvaret for at aflevere ID-kortet efter nærmere 

aftale med din vejleder. 

Påklædning og personlig hygiejne 

På praktikstedet får du udleveret arbejdstøj, som du før praktikken har fået taget mål 

til på Skive Kommunes vaskeri, Møllegården i Skive tlf.: 96 14 51 28.                                   

I Pleje- og omsorg må du ikke benytte privattøj, og du må ikke tage 

arbejdstøjet med hjem. Arbejdstøjet bliver vasket på vaskeriet.    

I andre praktikker anvendes privat tøj. Det vil du få nærmere information 

om. Du vil få udbetalt beklædningsgodtgørelse efter gældende 

overenskomst. 

Du skal selv medbringe godt fodtøj, der sidder fast på foden. Sandaler og lignende 

skal det være med hæl kap eller rem og med skridsikker sål.                                                                                                                                      

Langt hår skal sættes op. Neglelak, falske negle, fingerringe, større piercinger og 

armbåndsure må du ikke have på i arbejdstiden.  

Der er omklædningsrum på arbejdspladsen, som du skal benytte. Du skal være 

omklædt, når arbejdsdagen starter. 
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Hygiejne er vigtig i praktikken. Du skal læse instruksen ”Hygiejniske og 

infektionshygiejniske principper” på www.skive.dk/sd   

Mobilpolitik  

Private mobiltelefoner skal være slukket i arbejdstiden eller på lydløs i din 

taske. Læs mere på dette link 

Rygepolitik 

Der må ikke ryges i arbejdstiden. Læs mere på dette link  

Fravær 

Ved sygefravær er det vores mål at hjælpe dig tilbage i praktikken så hurtigt som 

muligt. 

Det er vigtigt, at du forholder dig aktiv til din sygdom, følger behandlinger og er åben 

overfor tilbud fra dit praktiksted og din arbejdsgiver. 

Er det ikke muligt for dig at vende tilbage i praktik, er det vores mål, at hjælpe dig til 

en afklaring af din fremtidige uddannelsessituation. 

Derfor kontakter vi dig ved sygefravær jf. Skive Kommunes fraværspolitik.                   

Kontakten skal opfattes som omsorg og ikke kontrol. 

Samtaler i forbindelse med fravær i praktikperioder: 

På første fraværsdag bliver du kontaktet af lederen på praktikstedet eller en anden 

medarbejder. 

Efter 3-4 dages fravær vil der være en samtale med din vejleder. 

Uddannelseskonsulenten i Skive Kommune vil blive orienteret om fraværet. 

Efter 6 dages fravær eller ved 3 fraværsperioder inden for 3 måneder vil du blive 

indkaldt til en fraværssamtale.  

Ved behov indkaldes til prøvetidssamtale, statussamtale og/eller en Helhedsevaluering 

med Sosuskolen.                                                                                                            

Ved langtidssygdom vil du evt. blive bedt om at indhente en Mulighedserklæring hos 

din egen læge 

Der vil blive taget referat af samtalerne, som du vil få tilsendt i din E-box. Referaterne 

også blive lagt på din personalesag.  

Som ansat af Skive Kommune kan du benytte kommunens Sundhedsordning. Læs 

mere på dette link   

Ved behov for at anvende ordningen skal du kontakte uddannelseskonsulent/ 

uddannelseskoordinator. 

http://www.skive.dk/sd
http://plejeogomsorgskive.dk/som-arbejdsplads/praktiske-informationer/
http://plejeogomsorgskive.dk/som-arbejdsplads/praktiske-informationer/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/4806/medarbejder-1/personale--og-sundhedstilbud/sundhedsordning-1/
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Hvad gør du, hvis du bliver syg?  

Sygemelding 

Kontakt dit praktiksted hurtigst mulig efter de retningslinjer, du har fået 

ved praktikstart. 

Raskmelding 

Kontakt dit praktiksted hurtigst mulig efter de retningslinjer, du har fået ved 

praktikstart.  

Barns 1. og 2. sygedag 

Som medarbejder har du ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et 

sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag. Delvis tjenestefrihed betyder, at der gives fri 

indtil du har fundet en anden pasningsmulighed. Ved barnets 2. sygedag forstås den 

kalenderdag der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag.                                                                         

Kontakt praktikstedet så snart du ved, at du har behov for at benytte dette.                                    

Hvis ordningen misbruges, kan retten til fravær inddrages. 

Du kan benytte ordningen når:  

• Barnet er under 18 år og har ophold hos dig 

• Fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet 

• Dit fravær er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads 

Hvis barnet er syg flere dage, afklares det med praktikstedet og evt. 

uddannelseskonsulent/ uddannelseskoordinator om tjenestetiden kan omlægges, om 

der kan gives tjenestefrihed med eller uden løn, hvor ferieafholdelse, afspadsering 

eller omsorgsdage kan anvendes. 

Vær opmærksom på at dagene tæller med i dit samlede fravær i praktikperioden. 

Omsorgsdage og seniordage                                                                                                                  

Overenskomsten giver ret til omsorgsdage og seniordage. Du kan læse mere 

omsorgsdage på dette link og om seniordage på dette link  

Feriedage                                                                                                                      

Ferie skal afholdes ifølge Skolepraktikplanen for dit hold, som du kan finde på 

Sosuskolens Link                                                                                                                                  

Den ferie der er planlagt til at skulle afholdes i praktikperioden skal afholdes. Du må 

ikke gemme feriedage til en senere praktik eller til efter du har afsluttet uddannelsen.  

Feriepenge                                                                                                                                  

Har du fået udbetalt feriepenge eller har feriepenge til gode, skal de bruges, 

når du afvikler ferie. Reglerne herfor kan du finde på dette link  

https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/8168/ledelse-1/personaleadministration-1/fravar-1/omsorgsdage-1/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/8159/ledelse-1/personaleadministration-1/fravar-1/seniordage-1/
https://sosu-stv.dk/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Folder/8064/ledelse-1/personaleadministration-1/fravar-1/ferie-1/
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Arbejdsplan og overenskomst                                                                                 

Din arbejdsplan vil blive tilrettelagt efter overenskomsten, som du kan læse mere om 

på FOAs hjemmeside www.foa.dk 

I praktikken vil du være en del af arbejdsfællesskabet, men ikke en del af 

driftsnormeringen. Det vil være individuelt, hvornår du som elev er klar til at indgå 

selvstændig i arbejdsopgaverne. Når du er oplært og vurderes klar hertil, vil du 

tildeles opgaver, som du kan udføre selvstændig og alene. 

Tavshedspligt 

Tavshedspligt betyder at du ikke må fortælle nogen i din familie, omgangskreds eller 

andre om borgere du kommer hos. Du må kun snakke med dine kollegaer og din 

vejleder om dette. 

Du må heller ikke fortælle borgere du kommer hos, hvilke andre borgere du 

besøger, og hvilke opgaver du laver der. 

Du må aldrig diskutere kollegaer ellers deres arbejde med borgere. 

Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør.  

Opstår der en situation eller oplevelse på arbejde, som du har brug for at snakke 

igennem, skal du kontakte din vejleder eller en andre kolleger, der er på arbejde. Du 

kan også kontakte lederen på praktikstedet. Det er vigtigt, at du får oplevelsen 

snakket igennem, inden du går hjem.   

Du er altid velkommen til at kontakte din vejleder, en kollega eller lederen på 

praktikstedet, hvis du har brug for en faglig eller uformel snak, uanset hvad det drejer 

sig om. Du er også altid velkommen til at kontakte uddannelseskonsulenten/ 

uddannelseskoordinator.  

Rollen som kontaktperson                                                                                                    

Kontaktpersonen er den person i personalegruppen som gennem tværfagligt 

samarbejde sikre overblik med hensyn til varetagelse af ydelserne i et hjem ud fra 

borgerens behov og værdier. Kontaktpersonen sætter sig ind i borgerens situation og 

opbygge et gensidigt tillidsforhold, hvor borgerens værdier anerkendes og 

respekteres.   

Du vil som elev blive medkontaktperson hos de borgere, som du bliver tildelt.                

Der vil være en beskrivelse af kontaktpersonens opgaver og ansvar på det enkelte 

praktiksted. Du vil få introduktion til opgaven i løbet af din første tid i praktikken. 

http://www.foa.dk/
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Undervisning  

I løbet af praktikperioden, vil du blive inviteret til fælles undervisning i eksempelvis: 

• Hygiejne 

• Forflytning 

• Ernæring 

Du vil blive inviteret til dette via din Sosumail. Din vejleder og dit praktiksted vil også 

få besked. Af invitationen vil det fremgå, hvilke emner du vil få fælles undervisning i. 

Nyttige links                                                                                                                                          

Forflytnings pjece 

Arbejdsmiljø pjece 

God praktik til dig ☺ 
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