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Kære praktikvejleder!

Grundforløbet er ændret pr 1/8 2015 efter erhvervsskolereformen.
Det betyder at der bliver 2 grundforløb à 20 uger, GF1 og GF2.
GF1 er for de elever der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Grundforløbet er
alment erhvervsrettet (det vil sige at eleverne evt skal kunne gå videre til andre
hovedforløb end SOSU efterfølgende).
Efter aftale med de uddannelsesansvarlige i kommunerne skal GF1 eleverne
tilbydes 1-2 dages praktik i ældreområdet (og 2 dage i børneområdet). For at
undgå papirstrøm i forhold til breve, skemaer osv, har vi besluttet at anvende en
”tutorordning”, hvor det er den enkelte SSH elev i praktik der får tilknyttet en
GF1 elev de 1-2 dage.
Mål:




At GF 1 eleven opnår kendskab til arbejdsområdet for hhv SSH og PA, og
dermed er i stand til at træffe et kvalificeret valg mellem de to
uddannelsesmuligheder
at GF1 eleven introduceres til ældreområdet af en SSH elev

Praktisk:
De 3 Hold GF elever der starter i august tilbydes at følges med en SSH elev i
praktik 1-2 dage i løbet af uge 38-39-40
GF eleven skal udfylde et ”ansøgningsskema” med begrundelse for sit ønske om
VFU
SSH eleven udfylder tutorskemaet, og SSH eleven afleverer til AM
AM ”parrer” GF elever og SSH elever (i forhold til geografi), og sender det
færdige tutorskema (med datoer og GF elevens navn) til SSH eleven. GF eleven
får en kopi af skemaet.
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Nogle SSH elever kan tilknyttes 2 GF1 elever, hvis geografi viser sig svær. I det
tilfælde vil de 2 GF1 elever komme i VFU på forskellige datoer.
Tutor skemaer kopieres så følgende har kopi:




GF1 eleven
SSH eleven, medbringer kopi til sin praktikvejleder (og evt planlægger)
Anne Marker – scanner og sender til relevante uddannelsesansvarlige i
praktik + GF elevers kontaktlærere

Praktikvejleder kan vejlede og rådgive SSH eleven inden GF eleven kommer på
besøg, og evt drøfte planlægning af, hvilke af SSH elevens praktiske opgaver GF1
eleven kan overvære.
Praktikvejleder er meget velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål eller
kommentarer.

Med venlig hilsen
Anne Marker
Uddannelseskonsulent
Mobil 24821180, mail am@sosunyk.dk

