
Velkommen
Praktikvejleder



Dagens program

• Kl. 8.10 Kantinen: præsentation af dagens program - kaffe, the og boller 
• Kl. 8.20 Info vedr. Den Pædagogiske Uddannelse 
• Kl. 9.25 Pause 
• Kl. 9.40 Speeddating i kantinen: Vejleder møder sin elev 
• rundvisning på skolen for nye vejledere 
• Kl. 10.15 I klasserne: Præsentation af undervisningsaktiviteter til nu, dialog 

om 
• praktikmål. 
• Kl. 12.00 Frokost i kantinen (Vejledere og kontaktlærere) 
• Kl. 12.30 Tak for i dag 



PAU

• 2 år og 1,5 måned som standard 

• ( på skolen 47 uger for EUD og 42 uger for EUV)

• 2 praktikker

• Merit – afkortning

• Uddannelsen – fag, specialefag, grundfag, valgfag, prøver



Den gældende pass-erklæring kan altid findes på 
skolens hjemmeside:

https://sosufyn.dk/samarbejdspartnere/

Og på www.passinfo.dk

• Det er praktikvejleders ansvar, at de kommer frem til skolen – ikke 
elevens. 

• De må gerne scannes og  mailes til skolen.

• Kan skrives direkte i www.elevplan.dk

https://sosufyn.dk/samarbejdspartnere/
http://www.passinfo.dk/
http://www.elevplan.dk/


Blooms taksonomi
Denne kan I ”låne” ord fra, når I skal udfylde Pass.





Begynder 

• Borger er lige udskrevet fra sygehusafd. Han har inhalationer liggende fra før indlæggelsen, men også fra 
indlæggelsen. Han har flere spørgsmål.

• Han kan ikke rigtig finde ud af hvordan han skal tage dem.

• Han er også i tvivl om hvad der er forebyggende og hvad der er anfalds medicin.

• Han er også meget usikker på sin inhalations teknik.

Da eleven her er på begynderniveau, vil hun reagere på at hun skal gøre noget, men hun kan ikke komme 
med forslag til hvad.

Hun har brug for vejledning.

To og to – elev og vejleder – lige efter besøget, hvad vil du tale med eleven om?   15 min.



Rutineret 

• Eleven har set situationen før/situationen er kendt, og eleven kan 
handle mere selvstændigt i situationen.

• Når eleven er rutineret, ved hun måske, hvordan hun skal spørge ind 
til borgerens usikkerhed omkring medicinen.

• Eleven kan beskrive hvor og hvad der er beskrevet om, hvad de 
forskellige inhalatorer bruges til (indikation), administrationsmåde, 
dosering og særlige forholdsregler/bivirkninger



Avanceret 

• Når eleven møder samme situation, med en ny borger, er hun 
rutineret nok til at overføre viden fra tidligere.

• Hun ser en sammenhæng, og selv om hun ikke lige har set denne 
situation, ved hun hvad der skal gøres, hvem hun skal henvende sig til 
osv.

• Hun kan kombinere sine erfaringer fra tidligere og kan derfor 
selvstændigt informere borgeren, uden at spørge vejlederen til råds.



Ekspertniveau
bekendtgørelse §34

• Stk. 2. Ekspertniveau. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og 
kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der 
lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede 
kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og 
deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau 
lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne 
planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne 
således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere 
lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for 
forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere 
om sin faglighed i alle relevante sammenhænge.

(Som sådan skal I ikke arbejde med dette niveau, det hører skoledelen
Til, men det er godt at vide.)





F.eks. Mål 8 – Social- og sundhedsassistent praktik

Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient 
herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst .

Niveau Aktivitet tegn

Begynder • Der skal laves en målbar og 
realistisk plan sammen med 
borgeren. Værdigrundlag, 
hjælpemidler. Tværfagligt 
samarbejde. 

-god kontakt til borgeren , usikker på 
egen rolle
-kommunikerer respektfuldt, vejledes 
ift.. ordvalg
- Usikker  - øver at lytte aktivt og være 
nysgerrig på borgeren og dennes behov.
- Forståelse for kropssprog
- Usikker  , unuanceret

Rutineret • Der skal laves en målbar og 
realistisk plan sammen med 
borgeren. Værdigrundlag, 
hjælpemidler. Tværfagligt 
samarbejde. 

• tager initiativ til samtale
• Reflekterer over samtalen 
• Lytter aktivt
• Tænker i længere over kropssprog
• Virker sikker, ret selvstændig

Avanceret • Der skal laves en målbar og 
realistisk plan sammen med 
borgeren. Værdigrundlag, 
hjælpemidler. Tværfagligt 
samarbejde. 

• Lytter aktivt og reflekterer over 
egen kommunikation

• Viser kreativitet 
• Selvstændig anvender teori



Hvordan skrive PASS??

Læs vejledninger fra PASS…..

• Hvad skal der stå?
• Hvordan?

• Lad os finde dem på hjemmesiden…..

Prøv at skrive et par eksempler
I finder selv mål og praktikperiode



3 ting jeg  synes er vigtigt at være 
opmærksom på i forhold til at skrive PASS 

praktikerklæringer



Formelle samtaler , vejledninger og 
evalueringer i et praktikforløb



Læg en plan
Tidspunkt og lokale tema forberedelse Ansvarlig for 

dagsorden

d. 88/7 kl. 14- 15
mødelokale

Forventninger
Ny på arbejdspladsen

Else skal have læst….
Dine overvejelser fra 
udd. samtalen

praktikvejleder

d. 66/6 kl. 12-13

mødelokale

Professionel omsorg
Hvad gør du ved..
Kendte opgaver

Else har lavet 
observation af en 
plejesituation og lavet 
en mindmap

praktikvejleder

d. 33/6
kl. 10 -12

kaffestuen

Personlig hyg hos 
Gerda

Else laver livshistorie 
og finder ressourcer 
og belastninger hos 
Gerda
Bruge 
refleksionscirklen.

Elev/praktikvejleder

Vejlednings samtaler 
midtvejs

Gennemgå målene og 
personlig plan
Else har på forhånd 
tænk på hvor langt 
hun er nået

Praktikvejleder/elev

Vejledningssamtale elev



Logbog med refleksioner

Eftertanke
Når du ser tilbage på en oplevelse og tænker over den.

Refleksivitet
Når du tænker over hvordan du tænker 

og dermed bliver klogere på dig selv.

Spørgsmål til at starte en refleksion:
Hvad er der sket i dag? Kan være fint med korte noter, og gå så til:

Hvad har jeg følt/lært? Er jeg blevet fornøjet, forbavset, forundret, eller?

Hvordan kan jeg bruge dette videre?

HUSK at samle på de gode historier!
Hvis noget går galt, skal det selvfølgelig rettes, men mere spændende er, 
hvorfor noget gik godt!



Eks. på praktikopgave eleven skal arbejde med på 
skolen efter praktikken

1. Beskriv praktikstedet i ord og billeder. (Produkt)

2. Beskriv pædagogikken på dit praktiksted og din rolle i den forbindelse.

3. Beskriv hvorledes du har arbejdet med dit specialefag i praksis.

4. Beskriv en udfordring du har haft og hvordan du har håndteret den.

5. Beskriv en stjernestund.

6. Reflekter over og beskriv hvad du har lært i din praktik.

Mundtlig fremlæggelse 15 min pr. mand – feedback fra hold



Evaluering i praksis

• Mundtlig evaluering, som foretages af den enkelte vejleder på eget 
initiativ.

• Skriftlig evaluering efter hvert praktikforløb op fulgt af mundtlig 
evaluering.

• Systematiske evalueringer af opgaver og teoretisk viden.

• Logbøger, skemaer eller

lign. 



Hvad bruges elevens evaluering af praktikken til?

• Hvad er nødvendigt at vide?

• Hvad kunne være rart at vide?

• Skal I bruge standardiserede spørgeskemaer?

• Skal I bruge standardiserede spørgsmål efterfulgt af uddybende spørgsmål?

• Skal I bruge fokus interviews hvor der eks. deltager 4- 5 udvalgte elever?

• Skal evalueringerne offentliggøres?

• Gemmes evalueringerne over en periode, hvorefter man kan se om der er gentagelser.



Forslag til spørgsmål
praktikvejleder bogen s. 162

• Hvordan var din praktikstart?

• Hvordan har du oplevet vejledningen?

• I hvilke situationer har din praktikvejleder været en støtte for dig?

• Hvordan har det øvrige personale bakket op om din læring og 
udvikling?

• Hvordan har du arbejdet med at omsætte målene til handling?

• Har du gode råd til os som praktiksted?

Til alle spørgsmål tilføjes hvad kunne der have været mere/mindre af? 
Eller hvad kunne tilføjes/undværes?



Man kunne også spørge…

• Har du haft tilstrækkelig medindflydelse på valget af dine aktiviteter i 
praktikken ? Det vil sige: Har der været for meget/for lidt/passende 
styring? Forklar. 

• Synes du, de krav, der har været stillet til dig, har været 
realistiske/tilstrækkeligt udfordrende? Forklar dit svar. 

• Hvordan vurderer du selv dit udbytte af praktikken i forhold til dine 
forventninger? Forklar dit svar. 

• Er du tilfreds med din egen indsats i praktikken Forklar dit svar.
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