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Social- og sundhedsassistentuddannelsen 
Procedure ved ikke godkendt praktikperiode og ændret uddannelsesforløb 

 
Indkaldelse til 

ekstraordinær 

uddannelsessamtale 

Praktikstedet indkalder til ekstraordinær uddannelsessamtale, når der opstår 

bekymring for, hvorvidt eleven kan opfylde målene for det aktuelle praktikforløb. 

Se retningslinjer for indkaldelse og afholdelse af uddannelsessamtaler i 

uddannelseshåndbogen på skolens hjemmeside.  

Afholdelse af 

uddannelsessamtale 

 

 

Det afklares i forbindelse med samtalen, hvilke muligheder, der er i den aktuelle 

situation 

• Nyt praktikforløb - læs herunder  

• Forlængelse af igangværende praktikforløb -  læs herunder 

• Evt. gensidig aftale om ophævelse, såfremt eleven ikke er 

uddannelsesparat på nuværende tidspunkt – læs procedure nr. 7  

 
 
Nyt praktikforløb 
Praktikforløb efter ikke 

godkendt 1. og 2. 

praktik 

 

Eleven afslutter det aktuelle praktikforløb som planlagt.  

Praktikstedet udarbejder begrundet vurdering for ikke godkendt praktik. 

Skolen udarbejder udkast til revideret uddannelsesplan og sender kopi til elev og 

ansættende virksomhed.  

Eleven fortsætter det planlagte praktikrul, men  med ændret målniveau.  

Skolen orienterer kommende praktikvirksomhed om ændret målniveau. 

Kontaktlærer tager initiativ til uddannelsessamtale på elevens efterfølgende 

praktiksted i forbindelse med praktikkens opstart.   

Ansættende virksomhed udarbejder evt. tillægsaftale. Tillægsaftalen skal 

underskrives og stemples før tidligere aftale udløber. 

Skolen sætter eleven på til en 4. praktik, i det ikke  godkendte praktikområde og 

adviserer praktikområdet ifølge procedure for  praktikpladsfordeling.  
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Nyt praktikforløb efter 

ikke godkendt  

3. praktik  

Eleven afslutter det aktuelle praktikforløb som planlagt.   

Praktikstedet udarbejder begrundet vurdering for ikke godkendt praktik. 

Skolen undersøger, hvor eleven kan få et nyt 3. praktikforløb i forlængelse af det 

ikke beståede forløb.     

Skolen udarbejder revideret uddannelsesplan og sender kopi til elev og 

ansættende virksomhed.  

Ansættende virksomhed udarbejder tillægsaftale. Tillægsaftalen skal 

underskrives og stemples før tidligere aftale udløber. 

Kontaktlærer tager initiativ til uddannelsessamtale på elevens efterfølgende 

praktiksted i forbindelse med praktikkens opstart.   

 
 
Forlængelse af igangværende praktikforløb 
Forlængelse af 

igangværende 

praktikforløb 

 

Eleven fortsætter praktikforløbet i forhold til den forlængelse som er aftalt.  

Skolen udarbejder udkast til revideret uddannelsesplan og sender til 

godkendelse hos elev og ansættende virksomhed.  

Ansættende virksomhed udarbejder tillægsaftale. Tillægsaftalen skal 

underskrives og stemples før tidligere aftale udløber. 

Kontaktlærer deltager ved uddannelsessamtalen på det efterfølgende 

praktiksted. 

Skolen sætter eleven på de aftalte (skæve) praktikforløb og adviserer 

praktikområderne  ifølge aftale om praktikpladsfordeling.  

Såfremt den aftalte forlængelse ikke fører til en godkendt praktik, afholdes ny 

uddannelsessamtale med henblik på vurdering af de aktuelle muligheder. 

Praktikstedet udarbejder begrundet vurdering af praktikperioden, uanset om den 

bedømmes godkendt eller ikke godkendt –  PASS erklæringen udarbejdes 

endeligt i slutningen af forlængelsesperioden.  
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