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Aftale om virksomhedsforlagt undervisning mellem Social- og Sundhedsskolen og 
samarbejdspartnere 

 
VFU 
Struktur 
VFU-varighed tilstræbes at vare 35 timer/5 dage. 
Årshjul udarbejdes af skolen for de særligt vigtige opgaver i samarbejdet 
Eleverne kan vælge VFUen fra. Elever med højt fravær, kommer ikke i VFU. 
Odense Kommune har kapacitet til 50 elever per uge. Kommunerne på Fyn hjælper med de elever, der bor 
tæt på kommunegrænsen.  
Det er kommunernes stærke ønske at der bliver én koordinator på området fra skolens side. 
 
Før VFU 

Datoerne omkring VFU skal ud til kommunerne i god tid. Besked til kommunerne skal udsendes minimum 1 
mdr. før. 
Ansættende myndighed besøger skolens lokationer før VFU. 
Skolen udarbejder en oversigt over særligt vigtige informationerne kommunerne gerne vil have elever får 
oplyst før VFU (herunder hvad forventelige opgaver og pligter og ansvar betyder: 
Øvre og nedre hygiejne 
Rettigheder og pligter > weekendarbejde 
Påklædning 
Drøftelse af ansvarlighed 
Opgaven ifm VFU 

 Målene i temaplanen s. 3 og 5. i luppen) 
 Som udgangspunkt fordeler skolen eleverne på praktikstederne.  
 Skolen giver eleverne besked om praktikstederne.  
 Eleverne henvender sig ikke til praktikstederne om deres VFU. 

Ansættende myndighed skriver brev til eleverne om deres VFU. Skolen udleverer dette brev. 
Eleverne præsenterer sig ikke længere overfor praktikstedet. 
Det står kommunen frit for, om der indhentes tavshedspligt og straffeattest. 
 
Under VFU 

I sager hvor kommunerne er bekymret for elever på GF2 skal kommunen hente samtykke fra eleven. Hvis 
eleven samtykker, vil skolen gerne deltage i mødeaktivitet el.l. mellem fx kommune, udd. vejledning, 
underviser og elev. 
 
Efter VFU 

Ansættende myndighed kan besøge skolen efter VFU ifm evaluering. 
Evalueringsskema fælles for Fyn udarbejdes af Solveig og Dorte, som rundsender til resten af 
arbejdsgruppen. 
 
Jobbasar 
Skolen afholder på alle lokationer en jobbasar (herunder orientering om frister og jobsøgning, undervisning 
og træning i udarbejdelse af en ansøgning, orientering om talent).  
Ansættende myndighed deltager i jobbasaren. 


