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Fra ansøger til elev i praktik i Skive Kommune 

Grundforløb 2 

I løbet af grundforløbet afholder arbejdsgivere et informationsmøde på Social- og 

sundhedsskolen, hvor eleverne får forskellige oplysninger bl.a. om hvordan de søger 

ind på Sosu-uddannelserne, og hvad det vil sige at skrive uddannelsesaftale med en 

arbejdsgiver.  

Ansættelse 

Efter ansøgningsfristen indkaldes og afholdes der ansættelsessamtaler. Herefter  

udvælges ansøgere til ansættelse. 

Der bliver sendt følgende i e-box til de ansøgere, der er udvalgt til ansættelse: 

• Velkomstbrev med dato for Velkomstmøde 

• Praktiske informationer i forbindelse med ansættelse 

• Uddannelsesaftale  

Ansøgere der ikke tilbydes ansættelse får afslag via ”Signatur”                                               

(IT ansættelsessystemet) 

Informationsmøde i forbindelse med ansættelse: 

• Velkommen til Skive kommune 

• At være ansat – at være elev.  

• Overenskomst – prøvetid, fravær, tavshedspligt, arbejdstidsregler  

• Uddannelsesaftalen underskrives  

• Information om det at være en del af en arbejdsplads: 

o Grib værdierne 

o Fravær/sygdom – retningslinjer/registrering  

• Praktikpladser og praktikpladsfordeling – Hensyn i praktikken 

Vedr. Social- og sundhedsskolen:  

• Velkomstbrev, litteraturliste, skolepraktikplan bliver tilsendt fra skolen 

• Info om Hjemmeside og elevplan 

• Info om Specialpædagogisk støtte ved særlige forudsætninger – ordblind m.m. 
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Praktikpladsfordeling: 

Velkomstmail med praktikpladsfordelingen, praktiske oplysninger m.m. samt 

information om introduktionsmøde forud for praktikstart sendes til eleverne på 

Sosumail.   

Praktikpladsfordelingen med elevdata sendes til vejledere, koordinatorer, ledere og 

administrativ medarbejder. 

Der sendes information til vejledere, når elever har Specialpædgogiskstøtte 

(SPSstøtte) med i praktikken. 

Vejleder sender mail til eleven forud for praktikstart på Sosumail: 

• Velkomstbrev 

• Præsentation af praktikstedet 

• Vigtige kontaktoplysninger 

• Arbejdsplan 

Eleverne inviteres til fælles introduktion forud for praktikstart: 

• Generel information om praktikperioden 

• Introduktion til praktikmateriale  

• Introduktion til undervisningsplan 

Evaluering af praktikken: 

Eleverne udfylder Evalueringsskemaet i Læringsaftalen og giver praktikstedet en 

evaluering. Der indkaldes evt. til fælles evaluering af praktikperioden ved afslutningen 

af praktikken. 

Eleven vil få en slutevaluering ud fra PASS hjælpeskemaet ved afslutning af 

praktikken.                                                                                                                         

PASS erklæringen udfyldes ved afslutning af praktik 1 og praktik 2 i 

Sosuhjælperuddannelsen og ved afslutning af praktik 1B, praktik 2 og praktik 3B i 

Sosuassistentuddannelsen. 

 


