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TUR TIL TURNHOUT I BELGIEN 
Europæisk udvekslingsprogram  

En uges udveksling  på en 
anden skole med forskellige 
bud på nye måder at lære  på 
, har været meget 
inspirerende og samtidigt 

bekræftet os i, at lærings-
begrebet bliver taget op til 
debat – også uden for 
Sosufyn.

 

HIVSET – A  SOCIAL- AND HEALTHCARE 
SCHOOL LEVEL 1-5 
    

HIVSET har udfordret 
lærings-begrebet på mange 
måder. Vi vil her i artiklen 
udpege en perle, som vi vil 
fortælle om. 

Vi er på besøg på et 
psykiatrisk hospital med over 
1000 sengepladser. De 
sygeplejestuderende får i 
deres 3. skoleperiode 
undervisning i praksis efter 
princippet Workbased 
learning.  

De studerende har på det 
tidspunkt, hvor vi besøger 
dem, været en del af et 
refleksionsteams på 
afdelingen i 4 uger og fulgt en 
mentor som føl. Deres opgave 
har været at observere og 
reflektere over plejen og 
opgaverne som 
sygeplejersker. Derudover har 
de fået tildelt nogle patienter, 
som de har lært at kende. 

De næste 4 uger får de 
den udfordring, at de skal 
drive den psykiatriske afdeling 
med alt, hvad det indebærer, 
fx lave vagtplan, beregne og 
dispensere medicin osv. 
Rollerne skifter, så mentor er 
føl og de studerende er 
initiativtagere. 

Lisa og Jorchen er 2 
spændte 
sygeplejestuderende vi 
møder. Vi spørger dem, hvad 
de forventer at få ud af det 
næste forløb, og Jorchen 
svarer: ”Vi får lov til at tage 
over og tage ansvar”. Lisa 
supplerer med at sige: ”Vi 
forventer at lære mere og 
anderledes”. De er begge 
enige om, at det de lærer, 
kan de ikke lære gennem en 
bog. 

De fortæller også, at de 
bliver inspireret af andres 

EUROPÆISK UDVEKSLINGSPROGRAM PÅ SOSUFYN 

VIL SSA-ELEVER KUNNE OVERTAGE DAGLIG 
DRIFT AF PSYKIATRISK AFDELING? 
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AFDELING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

”TRUST 

MAKES US 

GROWING” 
       CITAT FRA 

SYGEPLEJESTUDERENDE 

JORCHEN, HIVSET I 

BELGIEN 

LISA, HEIDI OG JORCHEN  



 Europæisk udvekslingsprogram på Sosufyn 
 

erfaringer og derigennem 
lærer nye lag i det faglige, fx 
fremhæver de en  med-
studerende, som er særlig 
god til at organisere, ringe ud 
af huset og kommunikere 
med patienter. Derigennem 
bliver de inspireret og får rigtig 
meget ud af den feedback, 
som de giver hinanden. 

Vi spørger, hvordan de vil 
beskrive den energi og 
motivation, som de oplever 
og giver i henholdsvis skole og 
praktik. Svaret er klart og 
enkelt – de giver meget mere 
af dem selv i praktikken. 
Jorchen og Lisa begrunder 
det med, at det er 
motiverende, når de har 
mulighed for at udforske 
deres faglighed og 
umiddelbart after se og 
mærke resultaterne. De bliver 
således mere villige til og 

bevidste om at investere 
energi i deres læring. 

De studerende har en 
mentor på praktikstedet og 
en lærer fra HIVSET. Heidi er 
lærer fra skolen og knyttet til 
dette projekt, som er et 4-årigt 
projekt. Hendes holdning er, 
at Workedbased learning 
sagtens kan anvendes i alle 
skoleperioder. For os at se 
som besøgende på stedet, er 
det tydeligt, at de studerende 
bliver mere handlings-
orienteret og kvalificeret, når 
de bevæger sig i deres 
faglige felt. 

”Vi får meget mere 
selvtillid”, siger Jorchen, ”Trust 
makes us growing”. 

Dette besøg har rejst 
mange spørgsmål i vores 
hoveder. Vi vil stille et par af 
spørgsmålene til dig som 
læser: 

1. Er vi gode nok til at 
give vores elever 
udfordringer i praksis-
feltet? 

2. Er vi klar til at slippe 
kontrollen i 
læringsrummet? 

3. Hvilke muligheder er 
der i teoribaseret 
praksislæring? 

For at vores vison skal 
lykkes, mener vi, at 
ovenstående eksempel kan 
være et godt bud på en 
mulig tilgang til teoribaseret 
praksislæring på Sosufyn. 

For at svare på 
overskriften, ”Kan SSA-elever 
overtage daglig drift på 
psykiatrisk afdeling?”, så 
kunne det i hvert fald være 
spændende at prøve det af i 
et pilotprojekt.  

Snip snap snude – nu er 
den artikel ude :O) 

 
Mange hilsner fra 
Morten Munch og Lene Munk 
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