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Vagtplanlægning 
 

 Alle SOSU-elever er ansat i CSP på 37 timers arbejdsnorm. 

 Af de 37 timer får eleven 2 timer til selvstudie  

 Eleven skal derfor skemalægges med 35 timer  

 De 35 timer skemalægges yderligere med hensyn til: 

 2 timer til elevtid til fælles undervisning og andre pædagogiske tiltag 

 1 time til vejledning og refleksion med ansvarlig praktikvejleder. 

 Det betyder at eleven planlægges med 32 timer i vagtplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eleven bidrager til vagtplanen med 75% ved praktik på et plejecenter (tilrettelægges med opgaver 

svarende til 4,48 time/vagt) 

 Eleven bidrager til vagtplanen med 50% ved praktik i en hjemmeplejegruppe (tilrettelæges med 

opgaver svarende til 3,12 timer/vagt) 

 Eleven tilrettelægges i resterende tid med ”hvid tid” som refleksionstid og fordybelsestid 

 Er eleven bevilliget SPS timer (særlig pædagogisk støtte) skal timerne tages fra de 32 timer.  

 Deltager eleven i FVU (forberedende voksen undervisning) skal disse timer ligeledes tages fra de 32 

timer. 

 I den 14 dages fastlagte onboardingsperiode medregnes eleven ikke i vagtplanen 

 

SOSU elever 
er ansat på 

på 37 
timer/uge 

Eleven får 2 
timer/uge til 
selvstudie og 
skemalægges 
med 35 timer

Af de 35 
timer 

Planlægges 2 timer/ 
uge til fælles elevtid 

og undervisning

Planlægges 1 
time/uge til 

vejledning  med 
praktikvejleder 
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Disponering og Triagering 
 

 Alle elever har på hvert praktiksted brug for en målrettet onboardingsperiode og oplæring.  

 Den praktikansvarlige vejleder og VPA planlægger sammen perioden. 

 

 

Efter de 14 dage indgår eleven i hverdagens opgaver og i vagtplanen ud fra elevens individuelle 

læringsforudsætninger.  

Læringsindholdet i de 32 timer eleven er i praktikken, planlægges i tæt samarbejde med den ansvarlige 

praktikvejleder. Planlægning af elevens arbejdsopgaver vil være afhængig af elevens 

læringsforudsætninger, kompetencer, mål og hvor langt eleven er i uddannelse.  

Triagering sker løbende, hvilket betyder, at der i planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver, 

kontinuerligt og individuelt skal tages stilling til den enkelte elevs arbejde omkring borgere, mål og opgaver.  

 

  

Rød = Introduktion 

Gul = Oplæring – læring under visning 

Grøn = selvstændighed 

 

 

Arbejdstid 
 

Elever følger de aftalte regler, der gælder for andre kolleger på arbejdspladsen. Der gælder dog nogle 

særlige regler for eleven, mens de er i praktik: 

 

 

 

 

 

https://www.foa.dk/forbund/elever/sosu/ok-html/arbejdstid-og-afspadsering
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 Skærtorsdag 

 Langfredag 

 2. påskedag 

 Kristi Himmelfartsdag 

 Store Bededag 

 2. pinsedag 

 Juleaften (d. 24/12 gælder reglerne for 
SH først fra dagvagtens begyndelse) 

 Juledag 

 2. juledag 

 1. nytårsdag 

 

Weekendvagter – aften -og natperiode 
 

SOSU-hjælperelever må arbejde: 

De første 7 måneder  

 Praktik 1 

I weekendvagt hver 4. weekend  

samt ¼ del af arbejdstiden i aften- og natperioder 

De sidste 7 måneder  

 Praktik 2 

I weekendvagt hver 3. weekend  

samt 1/3 del af arbejdstiden i aften- og natperioder 

SOSU-assistentelever må arbejde: 

De første 7 måneder  

 Praktik 1.1 og 1.2 

I weekendvagt hver 4. weekend  

samt ¼ del af arbejdstiden i aften- og natperioder 

De følgende 13 måneder  

 Praktik 2 og 3.1 og 3.2 

I weekendvagt hver 3. weekend 

samt 1/3 del af arbejdstiden i aften- og natperioder 

Den resterende del af uddannelsen 

 Praktik 3.3 

I weekendvagt hver 2. weekend  

samt 1/3 del af arbejdstiden i aften- og natperioder.  

 

 

Afspadsering 
Hvis praktikken pålægger eleven at afspadsere, og det ikke fremgår af mødeplanen, skal eleven have 
besked mindst 4 døgn i forvejen. Afspadsering skal helst gives som hele fridage.  

 

 

Søn- og helligdage og særlige fridage  
 

I et kalenderår er der 10 helligdage 
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Som udgangspunkt har eleven fri, FO - Frihed i henhold til overenskomst. Når der forekommer helligdage i 

en normperiode, nedskrives den planlagte arbejdstid i perioden med 7,4 timer pr. helligdag. Hvis eleven 

skal arbejde på en helligdag, skal eleven have fri på et andet tidspunkt. Eleven får ikke tillæg, da tillæg for 

skæve arbejdstider er indregnet i elevlønnen. 

Omsorgsdage 
Aftales med praktiksted eller skole og indtastes af uddannelseskonsulenten. 

Ferie og fridage  
Elever ansat i det offentlige har ret til seks ugers ferie. Hvorvidt eleven har ret til ferie med løn, afhænger 

af, hvornår på året eleven er startet på uddannelse.   

Den overordnede aftale er, at alle vores elever i deres skolepraktikplan er planlagt med ferie i ugerne 8 eller 

42 og 29, 30, 31, samt 5 feriedage i forbindelse med jul og nytår.  Den 6. ferieuge afvikles i praktikken og 

står eleven ikke til ferie i ovennævnte uger har eleven krav på at bruge 6. ferieuge i disse uger.  

Elever må ikke arbejde i deres ferie.  

https://www.foa.dk/forbund/elever/sosu/ok-html/ferie-fridage-og-helligdage 

 

Elever i ekstravagter 
Hvis det bliver udbetalt som overarbejde, må elever gerne tage en ekstravagt ifølge overenskomsten – og 

overarbejdsbetalingen skal være for en faglært SSA/ SSH.  

Vælges denne løsning, så skal overarbejdstimerne indberettes manuelt af løn kontoret, da der skal 

afvigende lønklasse og kontering på.  

Der sendes en mail til lønkontoret med medarbejdernummer, navn, antal overarbejdstimer, antal tillæg 

(aften, nat, lørdag, søndag), samt hvilket omkostningssted, der skal have udgiften. 

 

Cykelgodtgørelse og beklædningsgodtgørelse 
Udbetales som engangsbeløb pr. måned hvis eleven anvender egen cykel i praktik eller skal anvende eget 

tøj. 

Praktikstedet skal give lønkontoret besked om cykelgodtgørelse og eller beklædningsgodtgørelse, mens de 
er i praktik. 

Eleven kan ikke pålægges at have egen cykel med.  

 

 

https://www.foa.dk/forbund/elever/sosu/ok-html/ferie-fridage-og-helligdage
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Stærk onboarding af nye elever 
 

Onboarding sker når eleven føler sig inkluderet og betydningsfuld i fællesskabet fra første møde med 

praktikstedet.  

Onboarding er, at eleven oplever positive relationer, der ønsker samarbejde. Onboarding sker, når eleven 

oplever mestring gennem skarp oplæring i kerneopgaven og kan se målet med praktikken.  

God onboarding skal understøtte en stærk loyalitet over for Frederikshavn Kommune som arbejdsplads, 

stærkere engagement fra eleverne og bedre fastholdelse både i og efter uddannelse.  

God onboarding kan også medvirke til, at den nye elev hurtigere er selvkørende. 

 

For god onboarding af eleverne i praktikken i 

Frederikshavn Kommune, arbejdes der ud fra et 

ensartet introduktionsprogram, programmet består 

af de samme onboardings-aktiviteter i de første 14 

dage af praktikken.  

Herefter arbejdes der med praktikmålene ud fra de 

pædagogiske læringsredskaber.  

Introprogrammet tilrettes med individuelle hensyn på 

det enkelte praktiksted af den praktikansvarlige, og i 

samarbejde med VPA. Den praktikansvarlige og 

elevens relation, anerkendes som det bærende 

element i elevens læreproces. Derfor skal 

læringssamarbejdet være gennemgående i elevens 

praktik. 

Preboarding – før første praktikdag 
 Onboardingsprogrammet tilrettelægges med navne og aftaler 

 Praktikansvarlig vejleder sender velkomstbrev fra Eduadm + arbejdsplan + Onboardingsprogram til 

eleven seneste 4 uger før start 

 Vejleder informerer i egen afdeling om nye elever (opslag, rundsende på Yammer eller mail ”Nu 

starter der nye elever  …”  

 

Onboardingsaktiviteter 
 På førstedagen er der forberedt med fælles kaffe evt. brød og flag på bordet – Vi vil signalere en 

venlig modtagekultur. 

 Eleven modtages af praktikansvarlig vejleder fra kl. 10-13  
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Skemaoverblik for Onboarding de første 14 dage 
 

 

 

Uge 1 Møde tid Plan – onboardingsaktiviteter: 
 

Intro dag 1 Kl. 10-13 (15)  Det første møde modtagelse af praktikansvarlig vejleder  
 

o Velkomst og introduktion til praktiksted og kollegaer og leder 
o Rundvisning og intro til samarbejdspartnere  
o Tøj, nøglebrikker, nøgle 
o Koder til it systemer – Vitae, Opus og CSC – journaler og CURA 
o Skab og omklædning  
o Køleskab og madpakke  
o Pc og telefon 
o Samarbejdsportalen  
o EduAdm og vejleder-Universet 
o Intro til personalepolitikken, tavshedspligt, retningslinjer og uskrevne 

regler 
 Kl. 13-15 Eleven forbereder Forudsætnings –og forløbssamtale hjemme 

 

Intro dag 2 Kl. 7-15 
 

 kl.   7-14 Læring under visning med kollega - intro til beboerne/ 
målgruppen 

 kl. 14-15 Samtale med leder og VPA på stedet 
o Italesætte forventninger til samarbejdet samt betydningen af 

professionel og ordentlig kommunikation på praktikstedet  
o Kultur og regler  
o Uniformsetikette 
o Fraværspolitik i Frederikshavn kommune og sygemelding 
o Selvvalgt arbejdstid  
 

Intro dag 3 Kl. 7-15  kl.   7-13 Læring under visning med kollega  
 kl. 13-15 Eleven arbejder selvstændigt med Det pædagogiske 

læringsredskab for praktikperioden og Vejlederuniverset 
 

Intro dag 4 Kl. 7-15  Kl.   7-11 Læring under visning med kollega 
 Kl. 11-13 Vejledertid: 

o Samarbejdet omkring de pædagogiske læringsredsredskaber i EduAdm 
og vejlederuniverset 

o Forudsætnings-og forløbssamtale  
o Studietid og forventninger til opgaver 
o Prøvetid – prøvetidssamtale 

 
 Kl. 13-15 Læring under visning med samme kollega 

 

Intro dag 5 Kl. 7-13  Kl.   7-12 Læring under visning  

 Kl. 12-13 Opsamling på ugen med praktikansvarlig og god weekend  
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Uge 2 Møde tid Plan – onboardingsaktiviteter: 
 

Intro dag 6 Kl. 7-15  Kl. 7-13 Læring under visning med kollega 
 Kl. 13-15 Eleven arbejder selvstændigt med medicin modul 1+2  

 

Intro dag 7 Kl. 7-15  Kl. 7-13 Læring under visning med kollega 
 Kl 13-15 Eleven fortsætter med medicin moduler 

 

Intro dag 8 Kl. 7-13 (15)  Kl. 7-12 Læring under visning med kollega 
 Kl. 12-13 Vejledertid  

o Udvælge borgere/ ruter til næste læringstrin? 
o Hvem skal eleven følges med i oplæring næste uge? 
o Planlægge forflytningsundervisning 
o Planlægge brandundervisning 

 
 Kl. 13-15 Elev-studietid  

 

Intro dag 9 Kl. 7-15  Kl. 7-15 Læring under visning med kollega 
 Samtale med AMR og TR planlægges denne dag 

 

Intro dag 
10 

Kl. 7-13  kl. 7-13 Læring under visning med kollega 
 evt. opfølgende samtale med leder/vejleder med status på 

introduktionsperioden 
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SOSU-elever (hvem gør hvad) 
 

Ansættelse af eleven 
 Uddannelses- og udviklingskonsulenterne ansætter eleverne, alle elever i CSP er ansat på 

elevområdet under Centerchefen.  

 Praktiksteder fordeles af uddannelseskonsulenterne ud fra individuelle hensyn, elevens 

læringsforudsætninger, kapacitet og geografi 

 Elever oprettes i EduAdm af uddannelseskonsulenten 

 Uddannelsesaftalen udarbejdes i HR 

 Eleven underskriver i EduAdm  

 Eleven oprettes ved IT af uddannelseskonsulenten 

 Eleven får et brugernavn og engangskode, det bliver skrevet i EduAdm og sendes til eleven af 

uddannelseskonsulenten 

 Praktikvejlederne kan trække kapacitetsoverblik over antal elever, forløb og opstart 

 

Eleven i praktik 
 Eleven sygemelder sig til praktikstedet - efter de gældende regler på stedet, praktikstedet 

indberetter i KMD Rollebaseret indgang og IKKE i vagtplan (da eleverne er oprettet fiktivt, vil det 

ikke slå igennem til KMD). 

 Eleven flyttes til den rette LOS efter hver praktikperiode (HR) 

 Eleven modtager et velkomstbrev og arbejdstidsplan (praktikvejledere) 

 Eleven skal oprettes i CSC (grupperne er selv ansvarlige) 

 Ferie bliver indberettet efter skole- praktikplanerne, sker der ændringer SKAL det meldes til 

uddannelseskonsulenterne - hvis ikke kommer vi til at betale elevens restferie ved uddannelsens 

ophør 

 Når eleven afholder 6. ferieuge skal det meldes ind til uddannelseskonsulenterne 

 Meget sygefravær eller anden mistrivsel og samtaler, så skal konsulenterne inddrages 

 Omsorgsdage indberettes af konsulenten/HR 

 Har eleven brug for at tale med psykolog  tages kontakt til uddannelseskonsulenten 

 

Eleven på skolen 
 Sygefravær, samtaler, vigtig info til eleverne osv. håndteres af uddannelseskonsulenten 

 Eleven sygemelder sig til skole + uddannelseskonsulenten 
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Pædagogiske og læringsmæssige rammerne for SOSU elever 
 

Teams 
Alle elever er knyttet til et vejlederteam og de ansvarlige praktikvejledere i samme team kan indbyrdes og i 

samråd med eleven flytte eleven inden for eget team. Uddannelseskonsulenterne har hvert deres 

ansvarsområde. 

 Team Skagen  

 Team Nord – Strandby opland   

 Team Sydbyen - Bangsbo 

 Team Frederikshavn 

 Team Sæby 

 Team Land Dybvad og Østervrå 

 

 

 

Fordeling af SOSU elever i praktikkerne 
Eleverne fordeles af uddannelseskonsulenten ved ansættelsessamtalen. Fordeling af elever har flere 

hensyn, dels hensynet til kapacitet og behovet i praksis og dels ud fra elevens behov. For fastholdelse af 

eleven, er det primære fokus, at fordelingen sker ud fra elevens behov og ud fra en individuel vurdering 

med hensyn til: 

o Elevens læringsforudsætninger og erfaringer 

o Elevens personlige kompetencer 

o Elevens langsigtede uddannelsesplan 
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o Elevens ønsker 

 

Opgaven som ansvarlig praktikvejleder 
Som tidligere beskrevet skal der være fokus på de pædagogiske opgaver med vejledning og læring. For at 

sikre, at alle eleverne når deres praktikmål arbejdes ud fra metoden før, under og efter refleksion i 

praktikken.  

Det er vigtigt, at de ansvarlige praktikvejledere har tid sammen med eleven. De ansvarlige vejledere skal 

tildeles den fornødne tid. Fornøden tid begrundes ud fra, at ikke to elever er ens. Der skal altid tages 

individuelle vurderinger. Hver praktikansvarlig vejleder har flere elever tilknyttet, på en gang. 

Der vil være behov for sammenhængende vejledertid, hver uge – uanset antallet af elever. Også her er der 

tale om en vurdering. 

 Den tid skal bruges på: 

o Administrative opgaver 

o Undervisning af elever 

o Møder i teamet 

 

Funktionsbeskrivelse for rollen som ansvarlige praktikvejleder i 

Frederikshavn Kommune 
 

Den ansvarlige praktikvejlederes opgaver: 
o EduAdm 

o Læse og besvare mails  

o Sende velkomstbrev og vagtplan til nye elever 

o Booke undervisning forflytning + bærbar 

o Planlægge onboardingsaktiviteter i introperioden 

o Afholde forudsætnings- og forløbssamtale 

o Læse afleverede opgaver 

o Afholde den ugentlige vejlednings samtale 

o Afholdelse af prøvetidssamtale og udfyldelse af prøvetidsskema 

o Deltagelse/planlægge overgangssamtaler, når det findes nødvendigt 

o Afholde midtvejsevaluering og udfylde hjælpeskema i forbindelse med afslutning af 

praktikkerne + ikke bestået praktikperiode 

o Afholde slutevaluering 

o Planlægge og afholde fælles undervisning af teamets fælles SOSU elever 2 timer/uge 

o Ekstra vejledende samtaler i forbindelse med prøvetiden sammen med uddannelseskonsulent 

o Afvikle SPS timer (støtte til udfordrede elever/diagnoser) (Der gives penge fra skolen) 

o Møder med de øvrige vejledere i teamet på tværs 

o Møder med uddannelseskonsulent. 

o Møder på SOSU Nord for ansvarlige praktikvejledere 
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o Deltagelse i vejledende samtaler med SOSU Nord 

o Deltagelse i helhedsvurderinger med SOSU Nord 

o Deltagelse i PIU (Praktik i udlandet) planlægning med SOSU Nord samt afholdelse af oplæg 

efter endt PIU 

o Deltage i opsigelser af elevkontrakter 

o Kontinuerlig opdatering af SOSU uddannelserne 

o Fællesundervisning på tværs af Teams/områder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


