
 

Skolens navn: Social og Sundhedsskolen Esbjerg 

Uddannelse (SSH eller SSA): SSH 

Skoleperiode: 

 

Formål 

 

Aktiviteter, indhold og organisering:   

 

Varighed:  

 

Samarbejde med oplæringen: Inden for rammerne af de eksisterende love og uddannelsesbekendtgørelsen 

for området vil vi i projektet i et samarbejde mellem skole og praktikmyndighederne i Esbjerg og Fanø 

kommuner gennemføre de 5 nævnte indsatser på de 4 nævnte hold. 

Forventet effekt: At eleverne bliver dygtige og nedbringe frafald. 

Læs om projektet her: SOSU-hjælperen i fokus (sosuesbjerg.dk) 

http://www.sosuesbjerg.dk/om-skolen/udviklingsprojekter/sosu-hjaelperen-i-fokus/


 

Skolens navn: SOSU Esbjerg 

Uddannelse: SSA 

Skoleperiode: 1a (eud, euv3 og euv2 SSA-elever) og 2. skoleperiode (eud, euv3, euv2 og merit SSA-elever) 

Formål:  

• At eleverne oplever transfer mellem skole og oplæringsperiode 

• At skabe et tættere samarbejde omkring eleverne mellem skolens lærere og oplæringsvejlederne 

• At eleverne er forberedte på deres første møde i oplæringen på det kommunale og psykiatriske 

område 

Aktiviteter, indhold og organisering:   

Skoleperiode 1a: 

• Inden eleverne skal starte i deres første oplæringsperiode, ligger der 2 dages 

simulationsundervisning, som er planlagt i samarbejde med en oplæringsvejleder fra det 

kommunale område 

Oplæringsvejlederen bidrager med cases fra oplæringen, som skal være med til at gøre eleverne så 

klar til deres første møde med deres oplæringssted som muligt 

• Den sidste dag inden oplæringsperiode 1a, møder eleverne en SSA-elev, der netop har været i 

oplæringsperiode 1a og en oplæringsvejleder fra den kommunale oplæring, igen for at give 

eleverne mulighed for at stille spørgsmål omkring den forestående oplæringsperiode. Derudover 

deltager også skolens uddannelsesvejleder, som er bindeled mellem skole og oplæring 

• Den ”ældre” SSA-elev og oplæringsvejlederen støtter eleverne i at forberede deres 

forventningssamtale til deres første oplæringsperiode 

Skoleperiode 2: 

• Inden eleverne skal starte i deres oplæringsperiode i psykiatrien, ligger der 3 dages 

simulationsundervisning, som er planlagt i samarbejde med oplæringsvejledere fra psykiatrien 

henholdsvis fra Gerontopsykiatri, Socialpsykiatri og Behandlingspsykiatri.  

Oplæringsvejlederne bidrager med cases fra de forskellige områder, som skal være med til at gøre 

eleverne så klar til deres oplæring i psykiatrien som muligt 

 

Varighed: 2+ 3 dage 

Samarbejde med oplæringen: Oplæringsvejledere fra den kommunale- og psykiatriske oplæring 

Forventet effekt: At eleverne føler sig rustet til deres oplæringsperiode og at der opnås mindre frafald i 

oplæringsperioden. 

Denne video er fra et karrierematch projekt vi deltog i fra1. januar 2018 - 31. december 2020, hvor 

overgangen mellem skole og oplæring(praktik) var en af aktiviteterne Overgang fra skole til oplæring  

 

https://youtu.be/6kFrLly2SeY?list=TLGGZRNQiKqVwHQzMTA1MjAyMg

