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Afrapporteringsskabelon til projekt ’En aktiv unge-personalepolitik på 
SOSU-området som værktøj til øget gennemførelse og rekruttering’ 
 

Alle skoler bedes, med afsæt i deres afprøvede aktiviteter i projektet, om at udfylde 

afrapporteringspunkterne i nedenstående skema. Det udfyldte skema skal returneres til den projektejende 

skole inden d. XX, således at projektlederen kan samle den overordnede afrapporteringsrapport inden for 

projektrammen. 

Skolens navn  

Titel på den afprøvede 
forsøgsdel 
 

En Galion-ordning som bindeled mellem SOSU Østjylland og Silkeborg 
kommune 

SOSU-Østjylland: Har 
’udformningen af en aktiv 
unge-personalepolitik på 
SOSU-området som 
værktøj til øget 
fastholdelse og 
rekruttering’ bidraget 
positivt til at tilvejebringe 
praktikpladser og til at 
fastholde elever med 
fokus på GF2 SOSU, SSA 
og EUX? 
 

Formålet for indsatsen på SOSU Østjylland var, at få afdækket validiteten af 
en Galion-ordning (en gruppe af elever, der er 1 år fremme i deres 
uddannelsesforløb) på SOSU Østjylland gennem et skole-praktiksamarbejde, 
der skulle virke forebyggende for en øget gennemførelse af nyansatte elever 
(under 25 år) i en ramme, der forbedrer matching af elever på tværs af 
skole-praktikperioder. Skole-praktik-samarbejdets vision er, at sikre sociale 
vitaminindsprøjtninger og en jernvest til første praktikperiode gennem et 
elevbåret socialt netværk. De foreløbige afprøvninger og evalueringer 
indfrier i høj grad indsatsens formål og vision samtidig med at værktøjet 
åbner op for nyansatte elevers essentielle behov, hvilket skole-
praktiksamarbejdet bør målrette mod i fremtiden.   
 
En Galion-ordning på en erhvervsskole er et kvalificeret bud på en 
rammesætning, der skaber grobund for en vedkommende vidensdeling, der 
styrker fastholdelse og trivsel i SSA-uddannelsens opstart. Afprøvningen 
viste tydelige indikatorer på hvordan vertikal erfaringsudveksling mellem 
elever kan give nye elever under 25 år et socialt boost samt forberede 
nyansatte elever bedre til praktikken, der begge fremmer trivsel og 
fastholdelse i de to læringsarenaer. Det altafgørende for kvaliteten af 
vidensdelingen mellem nye elever og Galioner er relationsdannelse gennem 
sociale aktiviteter drevet af elever og rammesat af et tydelig og koordineret 
skole-praktiksamarbejde. SOSU Østjylland har afprøvet og evalueret tre 
indsatser, som et værktøj til at fastholde nyansatte SSA-elever i starten af 
deres uddannelsesforløb. Et introforløb, forløb forud for 1.praktikperiode og 
en Hverdagscafé i løbet af 1.praktikperiode. Efter endte pilotforløb fortæller 
eleverne at: 
 
”Man får en forståelse af, at Galionerne har været ude i det samme og det 
har en betydning. Det er nemmere at åbne op overfor Galioner, når det er 
nogen man har set før” 
 
”Jeg var glad, for at høre noget om lektier. Og at det ikke var så presset som 
det lød. I starten tænkte jeg, at jeg aldrig ville komme igennem det. Det 
motiverede mig mere”. 
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”Det var mega hyggeligt, at lave sociale aktiviteter med Galionerne. Så 
kunne man få noget insider-viden”.  
  
 
”Det blev ikke så formelt at være sammen med  Galionerne. Spørgsmål 
kunne komme helt naturligt og så var der et frit rum til at spørge”.  
 
”Det er altid rart at høre, at nogle (galioner) har været ligeså nervøs som en 
selv, da de skulle ud i praktik for første gang. Det er mere troværdigt, når de 
selv lige har stået i det”.  
 
”I starten var jeg rigtig bange for at skulle ud i den første praktik om cirka en 
måned. Det følte jeg mig ikke klar til i starten. Men så hørte man, at man 
ikke behøves at være så nervøs. Det er sådan nogle ting, at når man hører 
det fra andre, som lige har været igennem det, så skaber det mere ro end 
hvis jeg hørte det fra en voksen”.   
 
”Jeg synes, at det havde en rigtig god effekt at de (galionerne) var ærlige 
omkring praktikken. At praktikken ikke altid er rosenrødt. Det gav mig det, at 
da jeg så oplevede noget træls ude i min egen praktik, så tænkte jeg, at det 
kan rent faktisk godt ske og at man kommer videre”. 
 
”Jeg kan huske, at en af pigerne (galion) fortalte om nogle af de der, der har 
været på den samme arbejdsplads i lang tid og dem der har en holdning til 
hvordan tingene skal være. Det oplevede jeg selv. Og der kunne jeg ligesom 
tænke tilbage på at andre (galioner) også har oplevet det samme. Og at man 
kommer videre bagefter”.   
 
”Det har betydet noget, at der har været ærlighed og at de har fortalt om 
virkeligheden. Så er man mere klar på det, når man møder det og ikke får 
sådan et kæmpe chok, når man kommer derud”.  
 
”Overordnet set har Galionerne givet mig mere tryghed, da der har været 
nogle omkring en, der har stået i den samme situation og som man kunne gå 
til. Der er mange at gå til, men de har ikke stået i den samme situation som 
mig”.  
 
”Det kan godt være svært, at der er så man kan tage fat i. Hvem skal jeg lige 
gå til? Og så er det rart, at der er nogle, der lige har stået i samme situation 
som mig og som måske har lidt viden om hvem jeg skal gå til”.  
 
”Galionerne har hjulpet mig rigtig meget. Og jeg er sikker på, at det vil 
hjælpe nogle ligesom mig, der har det svært med at stå frem. Det er ikke 
sikkert at man har et behov, men det er rart at have muligheden”.  
 
”Ude i praktikken havde jeg en periode, hvor jeg troede at jeg ikke bestod. 
Men så fik vi lov til at snakke med dem (galioner) og så fik jeg lidt mere ro 
på. Jeg overvejede ikke at stoppe, men jeg var bange for ikke at komme 
igennem det”. 
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”Det var fedt at snakke med dem, da vi kom ud i praktikken selv. Det var 
også mega godt at snakke med dem før. Men der kom bare så mange 
spørgsmål, da vi selv kom derud”.  
 
 
Elevernes beretninger skildrer, at Galionerne har haft en relevant betydning 
for nye elevers sociale velbefindende på uddannelsen, følelsen af fællesskab 
og motivation for både skole- og praktikdelen samt elevernes håndtering af 
faglighed både i skolen og i praktikken. Alle faktorer, der taler ind i 
indsatsens formål og vision. De foreløbige evalueringer viser med 
tydelighed, at en Galion-ordning kan åbne op for de bekymringer og 
spørgsmål, der er væsentlige for nye SSA-elever og at Galionerne kan give de 
svar med størst gennemslagskraft. Alle punkter peger hen imod en bedre 
fastholdelse og forøget trivsel hos nyansatte elever. Ligeledes står det klart, 
at værktøjet bør opkvalificeres med henblik på at ramme nyansatte elevers 
reelle behov endnu mere præcist. Ydermere kan samme model tilpasses 
andre målgrupper og erhvervsuddannelser, som fx to-sproget, SSH eller 
senere praktikperioder i SSA uddannelsen.  
 

Beskriv opfyldelsen af de 
mål, som blev formuleret 
for jeres skoles forsøgsdel 
i ansøgningen. 
 

 

Erfaringer med udvikling 
og afprøvning af 
indsatsen i forsøget – 
både positive og 
negative. Hvad har 
læringen været? 
 

Fremadrettede anbefalinger til dette værktøj bør været at: 
- Skolen og praktikken skal skabe rammerne for erfaringsudvekslingen 

og interagerer minimalt i vidensdeling mellem eleverne.  
- Skolen og praktikken i indsatsen bør fastholde et mindset, der bør 

hedde: At de personer, som bedst kender til behovet hos nyansatte 
elever, er eleverne selv.    

Beskrivelse af opfølgning 
på og forankring af 
forsøgets resultater. 

 

 

 

 

Desuden skal afrapporteringen omfatte en opdatering af hver af skolernes nøgletal vedrørende frafald og 

andel af elever uden praktikplads 8 uger efter afslutning af grundforløb 2, som fremgik af 

forsøgsbeskrivelsen. Det drejer sig om følgende nøgletal: 

Skole:  
Angiv udbyder af social- og sundhedsuddannelserne (aktør), jf. punkt 4. 

 

a. Gennemførelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen: 
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Hvor mange elever startede i perioden august-oktober 2019 på Grundforløb 2 
mod social- og sundhedshjælperuddannelse (opgjort første tælledag)? 

 

Hvor mange af disse elever har pr. 1. oktober 2020 opnået en kvalifikation, dvs. 
har bestået grundforløbsprøven?  

 

Hvor mange elever startede i perioden januar-marts 2019 på Grundforløb 2 mod 
social- og sundhedshjælperuddannelse (opgjort første tælledag)? 

 

Hvor mange af disse elever har pr. 1. oktober 2020 opnået en kvalifikation, dvs. 
har bestået grundforløbsprøven? 

 

b. Gennemførelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen: 

Hvor mange elever startede i perioden august-oktober 2019 på Grundforløb 2 
mod social- og sundhedsassistentuddannelsen (opgjort første tælledag)? 

 

Hvor mange af disse elever har pr. 1. oktober 2020 opnået en kvalifikation, dvs. 
har bestået grundforløbsprøven? 

 

Hvor mange elever startede i perioden januar-marts 2020 på Grundforløb 2 mod 
social- og sundhedsassistentuddannelsen (opgjort første tælledag)? 

 

Hvor mange af disse elever har pr. 1. oktober 2020 opnået en kvalifikation, dvs. 
har bestået grundforløbsprøven? 

 

c. Praktikpladssituation (angiv et skøn i pct.): 

Hvor stor en procentdel af de elever, der startede på grundforløb 2 mod social- og 
sundhedshjælperuddannelsen i perioden august-oktober 2019, og som stadig var 
aktive på uddannelsen 8 uger inden grundforløbets afslutning, manglede en 
praktikplads 8 uger inden afslutning af grundforløbet?  

 

Hvor stor en procentdel af de elever, der startede på grundforløb 2 mod social- og 
sundhedshjælperuddannelsen i perioden januar-marts 2020, og som stadig var 
aktive på uddannelsen 8 uger inden grundforløbets afslutning, manglede en 
praktikplads 8 uger inden afslutning af grundforløbet?  

 

Hvor stor en procentdel af de elever, der startede på grundforløb 2 mod social- og 
sundhedsassistentuddannelsen i perioden august-oktober 2019 og som stadig var 
aktive på uddannelsen 8 uger inden grundforløbets afslutning, manglede en 
praktikplads 8 uger inden afslutning af grundforløbet?    

 

Hvor stor en procentdel af de elever, der startede på grundforløb 2 mod social- og 
sundhedsassistentuddannelsen i perioden januar-marts 2020, og som stadig var 
aktive på uddannelsen 8 uger inden grundforløbets afslutning, manglede en 
praktikplads 8 uger inden afslutning af grundforløbet? (Indsæt et skøn i pct.) 

 

 


