
    

 
Referat styregruppemøde projekt karrierematch 
 
Dato: 4. oktober 2018. Kl. 9:30 – 12:00  
Sted: Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia – lokale 114 
 
Mødedeltagere: Hanne Helleshøj, Charlotte Sigurdsson, Ulla Martens, Helle Bodil Tandrup Holm, Dorte Jørgensen, 
Bente Filstrup, Lene Hornstrup, Winnie Bejder og Rikke Fisker Christensen 
 
 
 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden v. Hanne Helleshøj 
 
Der tilføjes to punkter til eventuelt om regionens deltagelse i projektet og antal elever fra GF2 i projektet. Herefter 
godkendes dagsorden uden yderligere bemærkninger. 
 
Pkt. 2 Status på projektindsatser og aktivitetsplan v. Rikke Fisker Christensen  
 
Herunder: 

 Orientering om halvårlig statusrapport til regionen v. Rikke Fisker Christensen 
Statusrapporten er godkendt af regionen uden bemærkninger.  

 Drøftelse af hvilke underskrifter skal indhentes fra eleverne, når de kommer ud i praksis på GF2 eks. 
tavshedspligt v. Lene Hornstrup 
Der spørges til, hvorvidt de øvrige ansættende myndigheder indhenter underskrift på tavshedspligt i 

forbindelse med VFU på GF2.  

I kommunerne omkring SOSU FVH er der indhentet tavshedserklæring, og kommunerne ser straffeattest på 

alle elever, inden de skal i VFU på GF2. På Fyn og omkring SOSU Esbjerg er der forskellighed mellem, hvad 

de enkelte kommuner indhenter af oplysninger. Eksempel på samtykkeerklæring medsendes referatet til 

inspiration. 

Det besluttes, at det aftales lokalt, hvilken dokumentation der indhentes på hver skole.  

 Drøftelse af hvor mange gange skal aktiviteterne afprøves i projektet, og hvordan kan aktiviteterne 
justeres undervejs v. Lene Hornstrup 
Punktet indledes med en kort status på projektet på skolerne: 

SOSU Fyn: Det har været en udfordring at fordele eleverne på baggrund af en interesseerklæring, da elever 

fra alle kommuner på Fyn er med, men kun fem kommuner er med i projektet. Derfor skal fordelingen 

gentænkes til næste afprøvning. Der er indgået aftale med 95 elever, de deltager i forskellige aktiviteter på 

skolen eks. besøg på hovedforløbene. Derudover laves en cafe med workshops med eleverne, som afsluttes 

med ”Mads og monopolet”, hvor uddannelseskoordinatorerne stiller op som deltagere. 

SOSU Esbjerg: Projektet er netop startet op, da GF2 (fire hold) første starter nu. Al materiale er udviklet og 

plan for forløbet er hængt op i alle klasser (billede af planen medsendes referatet). For at sikre ejerskab i 

praktikken er praktikvejledere involveret i arbejdsgrupperne. 

SOSU Syd: Projektet gennemføres på en projektklasse, hvor alle elever er med og fordelt ud til tre 

kommuner. Eleverne deltager i VFU over hele deres GF2 og kommer ud til samme praktiksted 7 gange (hver 



    

anden uge), den modsatte uge arbejder eleverne med simulation på skolen. Der er ikke mindre frafald på 

klassen, men underviserne oplever større engagement og motivation for læring hos eleverne.  

SOSU FVH: Projektet er tilbudt til alle GF2-elever på skolens afdelinger i Kolding, Vejle og Fredericia. 

Eleverne er i praktik (VFU) i den by, hvor de går i skole. Flere elever i Kolding har udfordring med at cykle, 

hvilket kan være en udfordring i praktikken. Derfor får eleverne hjælp til at lære at cykle.  

 Drøftelse af hvordan aktiviteterne fremmer rekruttering og fastholdelse v. Hanne Helleshøj 
Det er vigtigt at vi ved projektets afslutning kan dokumentere, hvordan vi har kunnet imødekomme 

fastholdelsesudfordringer. Det er vigtigt, at vi får tydeliggjort, hvilke rammer der kan arbejdes med for at 

sikre fastholdelse = tydelighed i rammerne kan gøre det tydeligt, hvordan vi arbejder. Erfaringer fra 

projektet og forhåbentlig gode resultater i forhold til fastholdelse kan bruges rekrutteringsmæssigt på 

skolerne og fra praksis.  

Pkt. 3 Status på timeforbrug 1. halvår og budget for resten af 2018 v. Rikke Fisker Christensen  
Alle timerne som er godkendt i 1. halvår 2018 er medfinansiering, da det har været møder, køretid og udvikling. I 2. 

halvår 2018 har hver skole og tilhørerende kommuner 376 timer, som er finansieret af regionen.  

Skoler og kommuner skal selv fordele de tildelte timer til aktiviteter med eleverne mellem sig. Nogle har valgt at dele 

ligeligt mellem parterne i projektet, mens andre har fordelt timerne i forhold til aktiviteterne. For at skoler og 

kommuner kan få udbetalt timer, skal forbruget være dokumenteret i timeindberetningsskemaer til Rikke. 

 

Timerne afregnes med udgangen af året, da regionen først kan udbetale pengene, når vi har et revisionsgodkendt 

årsregnskab. Rikke laver en opgørelse med udgangen af året, hvor det angives, hvad skoler og kommuner har tilgode 

for 2018. Pengene udbetales ved, at kommuner og skoler sender en faktura til SOSU FVH. Nærmere information 

følger tættere på årsskiftet.     

Rikke giver besked, når projektdeltagerne skal sende en faktura.  

 

Rikke undersøger hos regionen, om der kan overføres midler fra 2018 til 2019.  

Skema til tidsregistrering medsendes referatet.  

Pkt. 4 Drøftelse af formidling af projektet – intern og ekstern kommunikation v. styregruppen 
Det besluttes, at der laves en kort beskrivelse af aktiviteterne på GF2 fra hver skole. Endvidere kan der lægges små 
film op om projektaktiviteterne.  
 
Endvidere kan alle projektdeltagere sende deres logo til Rikke eller den lokale tovholder, hvorefter det lægges på 
hjemmesiden. Der linkes fra projekthjemmesiden til projektdeltagernes egne hjemmeside. Hvis det ikke skal være 
hovedsiden eks. www.odense.dk skal nyt link sendes til Rikke eller den lokale tovholder.  

   
Pkt. 5 Gennemførelse af evaluering Epinion v. Rikke Fisker Christensen 
Forandringsteorien er tilrettet endnu en gang af Epinion. Evalueringen som foretages på GF2 har fokus på elevernes 

oplevelse af at være matchet med en kommune og de aktiviteter, som de deltager i på GF2. 

Epinion udarbejder et udkast til spørgeskema, som sendes til kommentering og godkendelse på mails hos 

styregruppen. 

Rikke undersøger hos Epinion, hvilke elever der skal evaluere på hovedforløbet, er det alle elever eller skal de have 
været med i projektet på GF2.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

http://www.odense.dk/


    

Pkt. 6 Punkter til næste møde (10. januar) 

 Status på timeindberetning 2018 og årsregnskab 

 Evaluering af første afprøvning    

Pkt. 7 Eventuelt 
Rikke booker styregruppemøder for 2019. Der planlægges med et møde i slutningen af april, et møde i starten af 
september samt ved årsskiftet 2019/2020. 
 
Der spørges til, hvor mange elever der deltager i projektaktiviteterne på GF2 i 2. halvår 2018.  
SOSU Syd: 25 elever 
SOSU Esbjerg: 110 elever 
SOSU FVH: 130 elever 
SOSU Fyn: 95 elever 
 
Endvidere spørges der til, om skolerne har regionen med i enkelte projektindsatser. På SOSU Esbjerg deltager 
regionen i en af aktiviteterne (Jobbazar). De øvrige skoler har ikke regionen med i projektindsatserne, men opfordres 
til, at de regionale samarbejdspartnere kan deltage i enkelte projektindsatser, hvis det giver mening, og regionen vil 
være med.  
 

 


