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Social- og sundhedsassistentuddannelsen 
Procedure for praktikpladsfordeling 

 
1. Ordinære forløb = elever der følger ordinære praktikperioder (herunder elever, der skal bedømmes 

på andet målniveau) 

2. Forskudte forløb = elever, der kommer i praktik i forskudte praktikforløb (f.eks. barselselever og 

elever i 4. praktik, samt elever med forkortning / forlængelse af praktikperioden) 

 
Tildeling af 
praktikrul 

Skolen opretter for hvert optag det antal praktikrul, som svarer til dimensioneringen – i 

excel regneark 

Praktikkoordinator tildeler hver elev et praktikrul. Tildelingen sker på baggrund af en 

faglig vurdering foretaget af kontaktlærer og praktikkoordinator.  

Individuelle 
hensyn ved 
tildeling af 
praktikplads 

 

Alle elever udfylder i forbindelse med første uddannelsessamtale i 1. skoleperiode A et 

skema, hvoraf det fremgår, hvilke forhold der kan have indflydelse på 

praktikpladsfordelingen.  

Skemaet afleveres til praktikkoordinatoren. Skemaet suppleres løbende af 

praktikkoordinatoren, såfremt der opstår nye behov i forhold til en hensigtsmæssig 

placering. Se bilag 1 til denne procedure. 

Tildeling af 
specifik 
praktikplads 

 

 

På baggrund af de udarbejdede skemaer ift. behov for særlige hensyn, samt en 

sparring med de praktikansvarlige i kommuner og region, fordeler praktikkoordinatoren 

eleverne på de respektive praktiksteder. 

Skolen udsender elektronisk via sikker mail oversigter over de kommende elever i 

henholdsvis psykiatri, somatik og primær til de praktikansvarlige. 

Oversigten rummer: 

• formelle data på eleven (cpr. navn, adr. tlf, mailadr.) 

• kontaktlæreroplysning 

• særlige hensyn (hvor kan eleven ikke være, IT-rygsæk, geografi, graviditet, 

m.m.) 

• andre forhold (udlandspraktik, ikke bestået praktik, ændret målniveau) 
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Praktikkoordinator offentliggør praktikpladsfordelingen for optagets elever - tidligst 4 

dage efter udsendelse til de praktikansvarlige. 

Den udarbejdede praktikpladsfordeling er gældende, og der er som udgangspunkt 

ikke mulighed for at bytte praktiksted. 

Tidsfrister for 
fordeling 

Oversigter over tidsfrister for praktikfordeling udsendes af skolen 2 gange årligt – 

forinden koordineret imellem praktikkoordinatorerne.  Se bilag 2 til denne procedure. 

  

 

Øvrige opmærksomhedspunkter: 

 

• Forskudte forløb: Når der er / kommer elever i forskudte forløb er praktikkoordinatoren på skolen 

forpligtiget til at informere den praktikansvarlige om dette i god tid forud for praktikperiodens start. 

 

• Barselselever: Praktikkoordinatoren vil fremadrettet have reserveret plads i det / de relevante  

praktikrul til barselselevens tilbagevenden iht. den udarbejdede plan for det  resterende 

uddannelsesforløb. 

 

• Andre merit elever: Kan efter aftale  med ansættende virksomhed tildeles praktikplads(er),  hvis 

der er ledige pladser i  praktikrul. 
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Bilag 1 

 

Kontaktlærer og / eller praktikkoordinator introducerer og udleverer skemaet til eleverne 

Navn: 
 
Hold: Alder: 
Kontaktlærer: 
Kørekort: Ja Nej 
Bil: Ja Nej 
Ansættelsesforhold 
Ansættende virksomhed  
(fremgår af uddannelsesaftalen, som du har modtaget 
pr. brev): 

 

Tidligere ansættelser inden for SOSU-området 
 
 
 

 

Aktuel ansættelse som afløser  
 
 

Praktik  
Særlige forhold, fx familiemæssig eller anden relation 
til mulige praktiksteder 
 
 

 

Andre forhold af betydning for praktik 
 
 

 

IT-rygsæk Ja Nej 
Er du interesseret i en praktik med mange 
aftenvagter? 

Ja Nej 

Er du interesseret i praktik på Ærø? Ja Nej 
Skal du bruge uniform i størrelse 3 x XL eller større? Ja Nej 
Overvejer du udenlandspraktik i 3. praktik? Ja Nej 
Ønsker til praktikrækkefølge 
A: Somatik / Primær / Psykiatri 
B: Primær / Psykiatri / Somatik 
C: Psykiatri / Somatik / Primær 

1. prioritet 
 

 

2. prioritet 
 

 

Underordnet 
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Dato for aflevering af skemaet:  Bilag 2                 
              

 

 
Oversigt over tidsfrister i forbindelse med fordeling af praktikpladser på SSA-uddannelsen 

efteråret 2013.  
Revideret af Janne Oksbjerg Madsen juni 2013 

 

 
Hold 
 
 
 

Praktik Behovet for pladser  
meddeles af skolens 
praktikkoordinatorer  
til de 
praktikansvarlige  
for de respektive  
praktikområder  

De praktikansvarlige  
for de respektive 
praktikområder  
sender oversigt  
over pladser til  
praktikkoordinatorer 
på skolen 

Skolen udsender  
oversigter over de  
kommende elever 
iht. proceduren for 
praktikpladsfordeling 
 

November  
2013 

1.praktik A:  
20.12.13 – 
16.02.14 
1. praktik B:  
31.03.14 – 
24.06.14 

Slut uge 41 Start uge 44  Slut uge 46 

Maj  
2013 

 

2. praktik A:  
10.02.14 – 
30.03.14 
2. praktik B:  
02.06.14 – 
03.08.14 

 Slut uge 48 Midt uge 50 Midt uge 2 2014  

November  
2012 
 

3.praktik:  
17.02.14 – 
09.06.14 

Midt uge 41 Slut uge 43 Slut uge 46  
  

 
 
 
 
Centrale praktikkoordinatorer i praktikområdet:   
Somatik:    
Bente Brogaard: bente.brogaard@rsyd.dk,  
Annette Møller: annette.moeller@rsyd.dk 
Grete Sommer: grete.nyboe.sommer@rsyd.dk 
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Regional psykiatri: 
Regional psykiatri (Psykiatrien i Region Syddanmark – psykiatrisygehuset): Lone.floe@rsyd.dk 
Koordinator Psykiatrisk Afdeling Svendborg: Berit.roed.hvilsom@rsyd.dk  
Koordinator Psykiatrisk Afdeling Odense: Ida.jespersen@rsyd.dk og Jette.Christensen@rsyd.dk  
Koordinator Psykiatrisk Afdeling Middelfart: Elisabeth.winkler.pedersen@rsyd.dk  
 
Regional socialpsykiatri (socialstaben i Regionshuset i Vejle): Marianne.kilden@rsyd.dk  (p.t. 
barselsvikar mette.skovmand@rsyd.dk)  
 
Primær kommunal, herunder også den kommunale psykiatri: Koordinatorerne i de respektive kommuner. 
 
SOSU Fyns praktikkoordinatorer: 
Afd. i Middelfart: Else Rasmussen: elra@sosufyn.dk 
Afd. i Svendborg: Janne Oksbjerg Madsen: jama@sosufyn.dk 
Afd. i Odense: Tina Præstbo Nielsen: tini@sosufyn.dk  
 
SKABELON FOR DETTE BILAG ER UNDER UDARBEJDELSE 
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