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Fravær og prøvetid: 

Pleje & Omsorgs fraværspolitik link følges med nedenstående tilføjelser. 

Fravær i praktikken: 

• Det forventes, at eleven har et stabilt fremmøde 

• Er eleven forhindret i at møde på praktikstedet melder eleven fravær jf.  

praktikstedets retningslinjer 

• Eleven raskmelder sig, når eleven er rask 

• Fravær skal ligeledes registreres i EduAdm 

• Ved 3-4 dages fravær tager vejleder/leder en samtale med eleven for afklaring 

af, hvad fraværet skyldes og om der er noget, der skal drages omsorg for. Der 

skrives et notat fra samtalen, som ligges på elevens personalesag. Ved behov 

informeres uddannelseskonsulenten/-koordinatoren 

• Har eleven 3 på hinanden følgende fraværsperioder indenfor 3 måneder aftaler 

leder på praktikstedet med uddannelseskonsulenten/-koordinatoren, hvem der 

indkalder og afholder fraværssamtale  

• Ved 6 fraværsdage aftaler leder på praktikstedet med uddannelseskonsulenten/-

koordinatoren, hvem der indkalder og afholder fraværssamtale  

• Ved 18 dages fravær indkalder uddannelseskonsulenten/-koordinatoren til 

fraværssamtale og afholder denne 

Fravær i praktikken giver udfordringer i forhold til: 

• At nå praktikmålene  

• Samarbejdet med vejleder i forhold til at afholde vejledningssamtaler, 

læringsdage og følgedage samt arbejde med de læringsaftaler der er indgået 

• Borgerens forventning om at eleven kommer 

• Kollegaers forventning om at eleven møder ind til kollegafællesskabet  

• Risikoen for ophævelse af uddannelsesaftalen i prøvetiden 

Fravær i skoleperioder: 

• På første fraværsdag registrerer eleven fravær og årsag på EduAdm og Studie+  

• Elevfravær tjekkes via lærepladsen.dk. Har eleven ikke sygemeldt sig kontaktes 

eleven af en administrativ medarbejder eller uddannelseskonsulenten 

• Fravær som ikke skyldes egen eller barns sygdom SKAL aftales med 

arbejdsgiver/uddannelseskonsulent på forhånd. Registreres der ”ikke aftalt” 

fravær, så vil det blive registreret som ”tjenestefri uden løn” 

Uddannelseskonsulenter: 

- Dorte Søgaard: doso@skivekommune.dk – tlf. 2483 7602 

- Rikke Larsen: rlar@skivekommune.dk – tlf. 2265 0714 

https://intranet.skivekommune.dk/api/documents/21356/data?inline=true
mailto:doso@skivekommune.dk
mailto:rlar@skivekommune.dk
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• Uddannelseskonsulenten indkalder og afholder fraværssamtaler iht. 

Fraværspolitikken 

 

Prøvetid: 

Der er prøvetid ifølge Erhvervsuddannelsesloven i Social- og sundhedsuddannelserne:  

• Prøvetiden er på 3 måneder 

• Prøvetiden starter den 1. dag i 1. praktikperiode 

• For Social- og sundhedshjælperelever ligger prøvetiden i Praktik 1 

• For Social- og sundhedsassistent elever ligger prøvetiden i Praktik 1A. 

 

 

 

 

 

 


