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1 INDLEDNING  
 
Rammeaftalen beskriver ansvarsområder og opgaver i praktikuddannelsen i Social- og 
sundhedsuddannelsen i Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted – Viborg’s optageområde og henviser 
til den til enhver tid gældende lovgivning.  
 
Rammeaftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem praktikken, FOA og skolen og understøtter 
visionen om, at ”alle elever færdiggør deres uddannelse på højest mulige faglige niveau”. 
Rammeaftalen er et styringsredskab for elevens praktikuddannelse både for praktikken, arbejdsgiveren, 
skolen og eleven.  
 
Det er det enkelte praktiksteds ansvar at tilrettelægge og udvikle praktikuddannelsen ud fra 
uddannelsens mål, elevernes forudsætninger og praktikstedets muligheder.   
Ansvaret for, at eleven gennem uddannelse udvikler faglige og personlige kompetencer, er fordelt 
mellem arbejdsgiver, praktikstedet, skolen og eleven.  
 
Dialogen og samspillet mellem skole, arbejdsgiver og praktik er afgørende for en god uddannelse. 
Skoleuddannelsen og praktikuddannelsen er forskellige, men forholdet mellem skolen og praktikken 
betragtes ikke som et modsætningsforhold, men som to sider af samme sag.  
 
Erhvervskompetencer udvikles via såvel skole- som praktikuddannelse, hvor eleven gennem forskellige 
måder at lære på, får mulighed for aktivt at tilegne sig viden, færdigheder og holdninger med henblik 
på at opnå handlekompetence.   
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2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE  
 

En god praktikuddannelse er kendetegnet ved: 
Et godt læringsforløb, et godt læringsmiljø, en kompetent vejleder samt løbende evaluering og 
kvalitetsudvikling af praktikken.  
 

Forudsætninger for et godt læringsforløb er at praktikstedet er afklaret med 

hensyn til: 

 
- dobbeltrollen som henholdsvis ansvarlig for pleje-, behandlings-, aktiverings- og 

omsorgsarbejdet i forhold til borgerne og som uddannelsessted for social- og sundhedselever  
- planlægning af praktikforløbet med udgangspunkt i og fokus på uddannelsens formål, mål og 

indhold og de lokale uddannelsesmuligheder samt elevens læringsforudsætninger 
- planlægning af praktikforløbet med fokus på, at eleven er under uddannelse samtidig med at 

eleven udfører arbejdsopgaver 
- at de faglige, pædagogiske og personlige ressourcer er til rådighed til løsning af 

vejledningsopgaverne   
- at praktikansvarlig og praktikvejleder samarbejder med hinanden og med eleven omkring 

praktikforløb 
- hvordan høj kvalitet i elevens praktikforløb sikres ved at gennemføre løbende evaluering og 

kvalitetsudvikling  
- hvordan samarbejdet omkring udvikling af uddannelserne med Social- og Sundhedsskolen 

sikres  

 
Et godt læringsmiljø er kendetegnet ved et praktiksted hvor:   

- der sikres god praktikplanlægning og vejledning  
- der er plads til forskellighed  
- hele personalet er positivt indstillet på at skabe et godt læringsforløb for eleven 
- eleven er en del af praksisfællesskabet 
- hele personalet er bevidst om deres opgave som faglige rollemodeller og deres medansvar for 

elevens uddannelse  
- der skabes tid og rum for elevens og vejlederens refleksioner over observationer, erfaringer og 

deltagelse i den daglige praksis  

 
En kompetent praktikvejleder:   

- tager det pædagogisk ansvar for, at eleven får mulighed for at opnå erhvervsfaglige 
kompetencer i henhold til uddannelsens mål  

- har tid og rum til at varetage opgaverne som praktikvejleder  
- tilrettelægger vejledning således, at der sikres kontinuitet i gennem hele praktikforløbet 
- har de nødvendige faglige, pædagogiske og personlige kompetencer  
- har som minimum uddannelse svarende til den, eleven er i gang med og har gennemgået 

SOSU-praktikvejlederkursus 
- holder sig opdateret i forhold til uddannelses mål og indhold   
- reflekterer over egen praksis som vejleder og ajourfører og videreudvikler løbende egne faglige 

og pædagogiske kompetencer  
- samarbejder positivt og anerkendende med eleven  
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Løbende evaluering og kvalitetsudvikling af praktikken betyder:  

- at praktikstedet opstiller kriterier for det gode praktikforløb 
- at praktikstedet løbende udvælger og arbejder med udviklingsområder i forhold til det gode 

praktikforløb   
- at praktikstedet løbende evaluerer tilrettelæggelse og gennemførelse af praktikforløb ud fra:  
- elevens mundtlige og skriftlige evalueringer 
- den praktikansvarlige og praktikvejlederes evalueringer i forhold til praktikstedets opstillede mål 

for det gode praktikforløb 

 
Praktikstedets opgaver  

Forud for praktikforløbet:  

- praktikstedet sikrer, at eleven modtager relevant information om praktikstedet som f.eks. 
mødetidspunkt, mødested, navn på vejleder, tjenestetidsplan m.m.  

- praktikstedet udarbejder et introduktionsprogram for eleven  
- praktikstedet udarbejder tjenestetidsplan til eleven ud fra elevoverenskomsten med hensyn til 

arbejdstidstilrettelæggelse 
 
Under praktikforløbet: 

- praktikstedet tager ansvar for at der afholdes ugentlig vejledning med eleven hvor 
udgangspunktet er elevens læringsmål 

- praktikstedet anvender logbogen som et lærings- og samarbejdsredskab med det formål at 
styrke elevens læring  

- praktikstedet gør løbende eleven bekendt med, hvem der er ansvarlig for vejledningen i tilfælde 
af praktikvejleders fravær  

- praktikstedet udarbejder en plan for forventningssamtalen, midtvejs- og slutevaluering 
- praktikstedet sikrer at slutevalueringen tager afsæt i praktikmålene 
- praktikstedet sikrer at praktikerklæringen udfyldes og fremsendes til skolen  
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3 ELEVEN 

 

Forventninger før praktikforløbet:   

- at eleven har læst materiale fra praktikstedet  
- at eleven forbereder sig til forventningssamtalen med et skriftligt oplæg 

 
Forventninger under praktikforløbet: 

- at eleven deltager aktivt i praksisfællesskabet 
- at eleven er aktiv og ansvarlig i forhold til egen læreproces 
- at eleven anvender logbogen som udviklings- og samarbejdsredskab i praktikforløbet til at 

fastholde indtryk og refleksioner som udgangspunkt for den ugentlige vejledning  
- at eleven forbereder sig til evalueringssamtalerne, såvel midtvejs- som slutevaluering  
- at eleven udviser medansvar for indfrielse af forventninger og opnåelse af målene for 

praktikforløbet  
- at eleven er opsøgende i forhold til tilegnelse af ny viden, herunder at tage initiativ til at søge 

vejledning  
- at eleven arbejder anerkendende 
- at eleven udarbejder en evaluering af praktikforløbet til praktikstedet  

 

4 SKOLEN 

 
Skolen samarbejder med praktikstederne om at sikre den tætte sammenhæng mellem skoleuddannelse 
og praktikuddannelse. 

  
Opgaver forud for praktikforløbet: 

- forberede og introducere eleven til praktikforløbet jf. den lokale undervisningsplan 
- informere eleven om at medbringe ajourført uddannelsesbog ved praktikstart 
- introducere eleven til praktikmålene 

 
Opgaver under praktikforløbet: 

- der foregår gensidig information mellem skole og praktiksted om forhold vedr. elev og 
uddannelse 

  
 


