
Hvad skal der til for at fastholde eleverne 
i praktiktiden? 

 

Social og sundhedsskolen  

Skive Thisted Viborg 



Vision for skole-praktiksamarbejdet 

 

 

At udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder for eleven i 
sammenhængen mellem teori og praksis 

 



TIDLIG INDSATS   
skole-praktiksamarbejdet 

Eleven 

I praktiktiden 

optagelses 

samtaler 

Overgangs 

Samtaler 

Fleksible  

uddannelsesforløb 

SPS 

Coaching 

samtaler 

Læringscafe’ 

Læsevejledning 

vejledere 



Optagelse af elever  

 

Formål med optagelsessamtaler: 

 

1. At skabe et godt match mellem ansøger, uddannelse og 
praktiksted 

2. Optimere udvælgelsen af ansøgerne, der bedst opfylder 
kompetencekravene 

3. Ansøgerne bliver informeret om krav og muligheder der er i 
løbet af uddannelsen  

 



Optagelse af elever - Effekt af samtalerne 
 
For ansøgeren 

• at få mulighed for mundtlig at uddybe baggrunden for ansøgningen, 
samt er velorienteret om de krav, forventninger og muligheder 
ansøgeren møder 

 

For skolen 

• et godt indblik i den kommende elevs faglige, sociale og personlige 
kompetencer. Dette giver optimale muligheder for at tilrettelægge 
elevens uddannelsesforløb så vi optimerer elevens mulighed for at få 
stort udbytte af læringsforløbene 

 

For praktikken 

• at tilrettelægge praktikuddannelsen bedst mulig, så læringsudbytte 
bliver optimeret for eleven – gennem gode match mellem elev og 
praktiksted 

 



For underviserne 

• Bedre kendskab til de kommende elever – bedre muligheder for at 
tilrettelægge undervisningen ud fra elevernes behov og kompetencer.  

 

For eleven 

• Mødes af undervisning, der giver eleven gode muligheder for at indgå i 
læringssituationerne – samt at de helt fra starten tilbydes supplerende 
støttemuligheder, hvis de har behov herfor 

 

For relationen mellem praktik og skole 

• Dette tiltag styrker og understøtter relationerne og samarbejdet mellem 
praktik og skole og er hermed til at optimere og understøtte en fleksibel 
og smidig tilrettelæggelse af elevens uddannelsesforløb 

 



TIDLIG INDSATS   
skole-praktiksamarbejdet 

Eleven 

I praktiktiden 

optagelses 
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samtaler 

Læringscafe’ 
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vejledere 



Overgangssamtaler 

Som en del af visionen for skole-praktiksamarbejdet på skolen 
har vi haft særlig fokus på overgangene mellem skole og 
praktik  

  

Fokus er at give eleven de bedste muligheder for at 
gennemføre uddannelsen 

 

Overgangssamtalerne er særligt rettet mod elever med særlige 
læringsforudsætninger 
(fx læsevanskeligheder, særlige sociale eller personlige omstændigheder)  

 

 



Effekt: 

• Eleven føler sig set og støttet gennem hele 
uddannelsesforløbet 

• Gennem øget kendskab til elevens særlige forudsætninger 
styrkes praktikvejlederens mulighed for at understøtte 
eleven i dennes læring 

• Overgangssamtalerne skaber kontinuitet og tryghed, 
primært for eleven, men også for vejlederen – hvilket 
betyder, at eleven får større fagligt udbytte 

 



TIDLIG INDSATS   
skole-praktiksamarbejdet 

Eleven 
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Samarbejdet med arbejdsgivere/praktik 

LUU 

skolepraktikforum 

praktikvejlederforum 

‘Udvalg for elevoptag’ 

Daglig samarbejde 



LUU 

Ny uddannelsesstruktur 

• Tanker om TEMATISEREDE KOBLINGSPUNKTER 

 

 

 

 

 

 

 

Skole/ 
teori 

praktik 
Tematiserede 
koblingspunkter  

LUU 

GENKENDELIGHED 
MELLEM 

TEORI OG PRAKTIK 



LUU - Ny uddannelsesstruktur 2012 

MODUL 1 = 1. SKOLEPERIODE + 1. PRAKTIKPERIODE 
MODULETS INDHOLD HAR DE SAMME OVERORDNEDE TEMAER  

MODUL 2 = 2. SKOLEPERIODE + 2. PRAKTIKPERIODE 
MODULETS INDHOLD HAR DE SAMME OVERORDNEDE TEMAER  

MODUL 3 = 3. SKOLEPERIODE + 3. PRAKTIKPERIODE 
MODULETS INDHOLD HAR DE SAMME OVERORDNEDE TEMAER  



Skole-praktikforum 

Vision for skole-praktikforum: 

• At udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder for eleven 
i sammenhængen mellem teori og praksis 

 

Mødeforum: 

et forum hvor vi:  

• udveksler informationer og viden 

• udvikler pædagogiske og faglige redskaber og rammer 

• bidrager med indhold og proces 

• videreudvikler det pædagogiske og faglige fundament, så 
eleverne får oplevelsen af sammenhæng mellem teori og 
praksis  

 



Praktikvejlederforum 

Vision: 

 
 At Temaeftermiddagene understøtter 
 Skolepraktikforummet vision om: 

 ”at udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder i 
 sammenhængen mellem teori og praksis”. 

 
Effekt: 

– At eleverne oplever en større sammenhæng mellem teori 
og praksis.  

– At vejlederne får større indsigt i den teoretiske del af 
uddannelsen.   

– At underviserne får større indsigt i den praktiske del af 
uddannelsen. 

 



Det daglige samarbejde 

 

Aktører er praktikkens uddannelsesansvarlige og skolens 
skole-praktikkoordinator 

  

Samarbejdsflade: 

• Fastholdelse af elever 

• Etablering af fleksible uddannelsesforløb 

• Helhedsevalueringer 

 


