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Indhold af arbejdsopgaver  

Samarbejdsaftale vedr. praktikpladskoordinering for 

social og sundhedsassistentuddannelsen  

Indledning og Formål   

De deltagende parter i nærværende samarbejdsaftale ønsker med aftalen at skabe en hensigtsmæssigt 

tilgang til, hvordan praktikpladskoordineringen finder sted på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Praktikpladskoordineringen er et vigtigt element i planlægningen og driften af uddannelsen og vigtig i 

forhold til elevernes læringsmiljø.  Praktikpladskoordineringen skal desuden ske i hensyntagen til det 

daglige arbejde i regionen, kommunerne og skolen samt i hensyntagen til elevernes hverdag.  

De deltagende parter i nærværende samarbejdsaftale er:  

 Region Syddanmark 

 Assens Kommune 

 Faaborg-Midtfyn Kommune 

 Kerteminde Kommune 

 Langeland Kommune 

 Middelfart Kommune 

 Nordfyns Kommune 

 Nyborg Kommune 

 Odense Kommune 

 Svendborg Kommune 

 Ærø Kommune 

 Social- og Sundhedsskolen Fyn 
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Organisering  

KKR og Region Syddanmark har indstillet til LUU (LUU social- og sundhedsområdet), at nærværende 

samarbejdsaftale udarbejdes. 

Aftalen er godkendt på LUU, og efterfølgende er aftalen godkendt hos de deltagende parter.  

Ændringer og tilføjelser af samarbejdsaftalen (og evt. tilføjelse af bilag eller ændringer af eksisterende 

bilag) skal godkendes på LUU.  

Samarbejdsaftalen er gældende til én af de deltagende parter opsiger aftalen. En evt. opsigelse af aftalen 

skal ske på et LUU møde, og aftalen er gældende indtil da.   

Opsigelsen af aftalen skal varsles skriftlig til alle deltagende parter minimum én måned før det 

pågældende LUU møde.   

Uenigheder om indhold og fortolkning af samarbejdsaftalen skal afklares på LUU møde.  

Skolen har sekretariatsopgaven i forbindelse med aftalen.    

 

 

Overblik – Opgaver og ansvar   
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Punkt A - Antal pladser pr. optag 

Ansvarlig: Kommunerne, regionen og Social- og Sundhedsskolen Fyn 

A.1 Antal pladser 

pr. optag 

Hovedformålet med punktet er overordnet at fastlægge antallet af pladser pr. 

optag.  

 

Dette sker i forhandling mellem kommunerne, regionen og skolen med 

udgangspunkt i dimensioneringsaftalen (herunder bonus pladser/restaftaler) 

Desuden i hensyntagen til kommunernes og regionens ønsker samt i hensyntagen til 

skolens kapacitet på de forskellige lokationer (lokaler og lærerressource). 

 

Skolen sørger for at dette punkt kommer på dagsordenen to gange om året på det 

fælles samarbejdsmøde.  

 

Punkt B – Generelt overblik og koordinering   

Ansvarlig: Kommuner, regionen og Social- og Sundhedsskolen Fyn (sidstnævnte er tovholder) 

Der er en række generelle opgaver i forbindelse med praktikpladskoordineringen. Ansvaret for disse er 

fordelt mellem kommunerne, regionen og skolen - dette fremgår af nedenstående.  

 

Ansvarlig: Skolen  

B.1 Praktiksted-

oversigt 

Skolen udarbejder praktikstedsoversigt, som er en oversigt over, hvilke elever der 

har hvilke praktiksteder. Der udarbejdes én praktikstedsoversigt pr. optag.  

 

B.2 Tomplads-

oversigt 

Skolen udarbejder kontinuerligt ”tompladsoversigt”, som er en oversigt over 

”tomme” pladser til genbesættelse. 

 

Skolen koordinerer arbejdet med at genbesætte de ”tomme” pladser1. 

 

Principperne for genbesættelse af ”tomme” pladser bliver beskrevet i en tilrettet 

version af nærværende samarbejdsaftale eller i et bilag. Denne version udarbejdes 

af skolen i foråret 2018.    

B.3 

 

 

Fordeling af 

bonus- 

elever  

Ansættende myndighed stiller selv med praktikpladser til bonuselever til 

primærpraktik og psykiatripraktik.  

 

Skolen udarbejder derudover hvert år bilag til nærværende samarbejdsaftale vedr. 

fordeling af bonuselever. Bilaget udstikker retningslinjer for fordeling af 

bonuselever.  

B.4  Årshjul 

med 

tidsfrister, 

Skolen udarbejder årshjul for hvert nyt kalenderår med tidsfrister, ansvar og møder 

for de forskellige opgaver.  

 

                                                           
1 ”Tomme” pladser er praktikpladser, der ikke længere bruges - f.eks. orlov, ophør af uddannelsesaftale, barsel mm.   
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ansvar og 

møder 

Årshjulet skal omhandle alle optag, der har tidsfrister, ansvar og møder i det 

pågældende kalenderår.  

 

Fælles ansvar 

B.5 Ændringer i 

elevernes 

uddannelse  

og 

ansættelses-

forhold 

Håndtere ændringer i elevernes uddannelse og ansættelsesforhold pga. ændringer i 

elevernes forhold/behov - herunder udveksling af relevante informationer herom 
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Punkt C - Tildeling af praktikpladser 

Ansvarlig: Kommuner, regionen og Social- og Sundhedsskolen Fyn 

C.1 Vedr.  

1. praktikperiode 

Kommunerne indhenter informationer om de elever de skal have i praktik – 

herunder regionens elever mht. særlige forhold omkring inhabilitet og private 

relationer til praktiksteder. Det skal bemærkes, at 1. praktikperiode er delt i en 

A periode og i en B periode. De to periode er i samme kommune.  

 

Kommunernes elever:  

Kommunerne fordeler deres egne elever til praktikstederne og informerer 

skolen om dette.  

Regionens elever:  

1. Regionen fordeler deres egne elever til kommunerne. Regionen 

informerer skolen om denne fordeling. 

2. Skolen sender denne information videre til kommunerne. 

3. Kommunerne viderefordeler regionens elever til de enkelte 

praktiksteder. Kommunerne giver skolen besked om denne 

viderefordeling.  

4. Skolen videregiver informationen om  viderefordelingen til regionen. 

 

Fordelingsnøgle er bilag til denne aftale.  

 

 

C.2 Vedr.  

2. praktikperiode 

1. Kommunerne og regionen skal stille det antal pladser til rådighed 

optaget er dimensioneret til.  

2. Kommunerne og regionen sender besked til skolen med information 

om deres psykiatriske praktikpladser.  

 

I beskeden skal det fremgå, hvilke praktikpladser 

kommunerne og regionen ikke ønsker besat, såfremt der ikke 

er brug for alle pladser. Desuden skal det fremgå, hvilke 

praktikpladser, der er særlig velegnet til elever, der skal i 

udlandspraktik, hvor praktikperioden er forkortet med fire 

uger.  

 

3. Skolen indhenter informationer om eleverne mht. særlige forhold 

omkring inhabilitet og private relationer til praktiksteder. Denne 

indhentning sker med et skema, som vedlægges som bilag.  

4. Skolen fordeler eleverne på psykiatriske praktikpladser i kommunerne 

og regionen - dette således at eleverne har lige adgang til primær 

regionale og kommunale pladser. 

5. Fordelingen af praktikpladserne skal altid ske efter principper om 1/3 

af eleverne til Regionen og 2/3 til Kommunerne (hertil kommer pladser 
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til bonuselever – bonuselever pladsen er altid i psykiatrien i kommunal 

regi). Denne fordeling skal også tilgodeses ved frafald. 

6. Skolen vurderer, hvilke pladser der ikke besættes (såfremt der ikke er 

brug for alle pladser) med udgangspunkt i regionen og kommunernes 

ønsker og hensyntagen til den enkelte elev. 

7. Skolen informerer regionen og kommunerne om, hvor deres elever har 

fået praktikplads.    

 

Fordelingsnøgle er bilag til denne aftale. 

 

C.3 Vedr.  

3. praktikperiode 

Den 3. praktikperiode indeholder to praktiktyper - én primær og én somatisk.  

 

Tildeling af praktikpladser i primær praktik:  

 

Kommunerne fordeler deres egne elever til praktikstederne og informerer 

skolen om dette. 

 

Regionens elever:  

1. Regionen fordeler deres egne elever til kommunerne. Regionen 

informerer skolen om denne fordeling. 

2. Skolen sender denne information videre til kommunerne. 

3. Kommunerne viderefordeler regionens elever til de enkelte 

praktiksteder. Kommunerne giver skolen besked om denne 

viderefordeling.  

4. Skolen videregiver informationen om viderefordelingen til regionen. 

 

 

Tildeling af praktikpladser i somatisk praktik:  

 

1. Skolen udsender, på vegne af regionen, spørgeskema til eleverne. 

Spørgeskemaet skal afklare elevernes eventuelle særlige forhold 

omkring inhabilitet og private relationer til praktiksteder. Eleverne skal 

sende de udfyldte spørgeskemaer til regionen.   

2. Skolen udsender oversigt over elever, der skal i somatisk praktik til 

regionen - både kommunernes og regionens elever.    

3. Regionen foretager fordeling af eleverne til de enkelte praktiksteder. 

Regionen orienterer skolen om denne fordeling.  

4. Skolen orienterer kommunerne om denne fordeling.  

5. Skolen giver eleverne besked om deres praktiksted. 

 

Fordelingsnøgle er bilag til denne aftale.  

 

Generelt vedr. tildeling af praktikpladser:  

Tildeling af praktikpladser skal ske under hensyn til, hvor eleverne bor og deres muligheder for transport. 

Det skal tilstræbes, at såfremt én elev har langt til et praktiksted i én praktikperiode, skal denne elev ikke 

have langt til praktiksted i de andre praktikperioder.  
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Punkt D Koordinerende formøder/status før praktikpladsfordeling 

Ansvarlig: Kommuner og regionen samt Social- og Sundhedsskolen Fyn (sidstnævnte er tovholder)  

D.1 Koordinerende 

formøder/status før 

praktikpladsfordeling 

Skolen indkalder relevante samarbejdsparter fra regionen og 

kommunerne til ”praktikopstartsmøde” før opstart af praktikperiode i 

løbet af året.   

På ”praktikopstartsmøde” planlægges de kommende praktikperioder. 

Skolen bidrager med sekretariatsbistand.  

 

 

Punkt E - Orientering og information til elever om praktiske forhold vedr. 

praktikforløb 

Ansvarlig: Kommunerne og regionen  

E.1 Orientering og 

information til 

elever om 

praktiske forhold 

vedr. 

praktikforløb 

Kommunerne og regionen orienterer og informerer elever om praktiske 

forhold vedr. praktikforløb. Dette efter at praktikpladsfordelingen har 

fundet sted.  

Eksempelvis udsendelse af brev om praktiske informationer om 

praktiksted, mødetidspunkt, adresse, kontaktperson mm.   

 

Punkt F - Oplysning/information til elever 

Ansvarlig: Social- og Sundhedsskolen Fyn  

F.1 Oplysning/information 

til elever 

Skolen oplyser elever om muligheder for udlandsophold og påbygning.   

Skolen informerer praktikvirksomheden og ansættende myndighed 

angående elevernes udlandsophold og påbygning.  

 


