
 

Sosuuddannelserne feb 2017/ rev aug 18 ds 
 

Velkommen som Social- og sundhedselev i Pleje & Omsorg, 

Skive Kommune. 

 

At være Social- og sundhedselev og medarbejder i Pleje & Omsorg 

Vi glæder os til at samarbejde med dig. 

Som Social- og sundhedselev er du både elev og medarbejder i Skive Kommune. Det 

er vigtigt at være bevidst om dette. 

De overordnede uddannelseskrav til dig som elev er beskrevet i 

Uddannelsesbekendtgørelser og Uddannelsesordningen. Links hertil kan du finde 

under din uddannelse på Social- og sundhedsskolens hjemmeside www.sosu-stv.dk 

I Skive Kommunes forskellige politikker er forventningerne til dig som elev og 

medarbejder beskrevet. Dine rettigheder og muligheder fremgå også heraf.  

Herudover er der indgået overenskomst med FOA for Social- og sundhedselever. 

 

Pleje & Omsorg 

På dette link kan du finde mange relevante oplysninger om Pleje & Omsorg herunder 

Kvalitetsstandard og Indsatskatalog. 

Du kan også finde alle Skive Kommunens vigtige instrukser herunder Sundhedsfaglige 

og Sygeplejefaglige instrukser via linket       

                                                                                                                                                      

Du kan læse om vores Værdigrundlag under ”Som arbejdsplads” link : 

Pleje & Omsorgs værdigrundlag tager udgangspunkt i Skive Kommunes overordnede 

værdigrundlag, som er:  

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling, Trivsel og Ordentlighed 

 

http://www.sosu-stv.dk/
http://www.plejeogomsorgskive.dk/
https://www.skive.dk/sd
http://www.plejeogomsorgskive.dk/som-arbejdsplads/
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I Pleje og Omsorg har vi tilføjet følgende værdier: 

Tillid: Vores borgere skal have tillid til, at medarbejderen fra Pleje og Omsorg er en 

kompetent og pålidelig person, som borgeren ønsker at give adgang til sit hjem og 

samtidig formår at hjælpe på den rette måde. 

Stolthed: Henfører til at medarbejderne i Pleje & Omsorg er stolte af deres job og deres 

fag og det de yder i denne forbindelse. 

Balance mellem arbejdsliv og fritid: Indikerer at den enkelte medarbejder skal opleve 

en god balance mellem arbejdsliv og fritid for at fungere optimalt. 

 

Under ”Praktiske informationer” link finder du relevante oplysninger som: 

Sundhedsordningen: Fastansatte medarbejdere tilbydes Kommunens 

sundhedsordning, den er skattefri og består af behandling hos fysioterapi og 

psykologhjælp. Her kan du få behandling for arbejdsrelaterede skader. 

Rygepolitik: Det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. 

Beklædningspolitik: Alle ansatte med borgerkontakt og som igennem deres 

overenskomst har krav på beklædning er med i vores beklædningsordning. Vores 

arbejdstøj er ensartet, behageligt, praktisk og velsiddende. Det giver samtidig mulighed 

for individuel stil. 

Mobilpolitik: Private mobiltelefoner benyttes ikke i det daglige arbejde. Den skal være 

på lydløs og må ikke være til gene i udførelsen af arbejdet. Private telefoner kan tjekkes 

i de aftalte pauser i løbet af arbejdsdagen. Hvis der opstår behov for at medarbejderen 

kan kontaktes akut, kan der ringes på centret/kontoret. 

 

Som Social – og sundhedselev i Skive Kommunen er du omfattet af:  

Tavshedspligt, oplysningspligt, meddelelsespligt og underretningspligt: 

 

 

 

 

 

 

 

Tavshedspligt – Du bliver ved din ansættelse omfattet af tavshedspligten. Tavshedspligten er 

livslang og gælder de forhold du bliver bekendt med under din uddannelse. 

Oplysningspligt – I de tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om socialt bedrageri i et hjem, 

som du kommer i. 

Meddelelsespligt – I de tilfælde hvor en borgeres almene tilstand og helbred er truet, eller hvis 

dine oplysninger har betydning for den hjælp der tilbydes i et hjem, du kommer i. 

Underretningspligt – I de tilfælde hvor et barn under 18 år, eller en handicappet borger lever 

under vandrøgt eller modtager en nedværdigende behandling. 

 

http://www.plejeogomsorgskive.dk/som-arbejdsplads/praktiske-informationer/
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Personalepolitik som du kan læse om på dette link                                       

Arbejdsmiljø og sikkerhed - regler og procedure som du kan få læse om på dette 

link                                                             

Fraværs- og fastholdelsespolitik som du kan læse om på dette link                                             

Prøvetid 

Den første tid af din ansættelse er prøvetid. Prøvetiden slutter når du har været i din 

første praktik i 3 måneder. Både du og din arbejdsgiver kan i prøvetiden ophæve 

uddannelsesaftalen. Reglerne herfor fremgår bl.a. af Erhvervsuddannelsesloven som 

du finder via dette link  

Du være særlig opmærksom på at prøvetiden kan forlængelse, hvis du har fravær jf. 

§ 60 stk. 3:                                                                                                                   

”Hvis en elev af de grunde, der er nævnt i § 58, stk. 1, er fraværende fra praktikvirksomheden 

i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til fraværsperioden.” 

Forsikringer 

Ansvarsforsikring og Arbejdsskadeforsikring 

 

Fagforening 

Er du medlem af FOA eller en anden fagforening er du omfattet af en overenskomst 

som du finder på www.foa.dk 

Du kan blandt andet læse om regler for: 

”Arbejdstid og afspadsering” og ”Ferie, fridage og helligdage”.    

Ferie uden løn:                                                                                                                         

Du skal være opmærksom på, at starter du på uddannelsen i perioden 1. juli til 30. 

april har du ikke ret til ferie med løn i den periode. Du skal derfor have feriepenge på 

www.borger.dk for at få løn i ferien.                                                                                                                            

Er du ansat af Skive Kommune og ikke ønsker at holde ferie uden løn, kan du stille din 

arbejdskraft til rådighed i Skive Kommune og dermed undgå løntræk. Arbejdet vil 

blive tilrettelagt, så der også er et uddannelsesmæssigt sigte.                                      

Er du ansat af Skive Kommune skal du kontakte uddannelseskonsulenten i 

kommunen.                                                                                                                     

Er du ansat at Region Midt skal du kontakte uddannelseskonsulenten der.  

 

 

https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Folder/2920/medarbejder-1/personalepolitik-1/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Folder/2920/medarbejder-1/personalepolitik-1/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/5494/medarbejder-1/med-arbejdsmiljo-og-tillidsreprasentanter/arbejdsmiljo-og-sikkerhed/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/5494/medarbejder-1/med-arbejdsmiljo-og-tillidsreprasentanter/arbejdsmiljo-og-sikkerhed/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/18326/medarbejder-1/personalepolitik-1/lokal-udmontning-af-personalepolitikken/personalepolitik---lokal-udmontning---55-syge/fravars--og-fastholdelsespolitik/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183489#id4a86417b-e2c8-465a-aec3-ed55895998c6
http://www.foa.dk/
http://www.borger.dk/
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Praktikpladser: 

I dine praktikker vil du komme på et praktiksted i Pleje & Omsorg. Der er praktikpladser 

i hjemmeplejeområderne og i plejeboligerne. 

Organisationsdiagrammet for Pleje og Omsorg finder du på dette link  

Der er 2 hjemmepleje områder: Hjemmeplejen Salling og Hjemmeplejen 

Højslev/Skive.  

Der er 4 plejeboligområder med flere plejeboliger i hvert område. I flere af 

plejeboligerne er der Demensafsnit. 

Herudover er der dagcenter tilbud, hvor det er muligt at komme på et studiebesøg. 

Uddannelseskonsulenten for Social- og sundhedsuddannelserne i Skive Kommune 

fordeler praktikpladserne. 

 

http://plejeogomsorgskive.dk/som-arbejdsplads/organisationsplan/

