Sammen om uddannelsesevaluering
Dit uddannelsessted og dit praktiksted er gået sammen om at foretage evaluering af din uddannelse i
praksis. Vi gør det for at få de bedst mulige praktikophold med mest mulig læring. Vi håber derfor, at du vil
bruge et par minutter på at svare på spørgsmålene.
Din besvarelse behandles fortroligt – dit navn kommer ikke til at stå nogen steder. Der skal altid være
mindst tre elever/studerende, der har udfyldt spørgeskemaet, for at svarene indgår i en rapport.
Da skemaet sendes til elever og studerende fra forskellige uddannelser, vil nogle ord have flere
betydninger:
- Praktiksted betyder også klinisk uddannelsessted og er det sted, hvor du har haft størstedelen af dit
praktikforløb.
- Praktikforløb betyder også klinisk uddannelsesforløb
- Praktikvejleder betyder også klinisk vejleder og er den eller de personer, som du bl.a. har haft
indledende og afsluttende studiesamtale/forventningssamtale med på praktikstedet.
Spørgeskemaet består af en række udsagn, du skal vurdere på en skala fra 1-5. 1 betyder ”Helt uenig og 5
betyder ”Helt enig”. Du har også mulighed for at svare, at spørgsmålet ikke er relevant. I besvarelsen skal
du tage udgangspunkt i de erfaringer, du har haft som studerende/elev på praktikstedet.
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Læringsmiljøet på praktikstedet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jeg har haft adgang til relevant information før praktikforløbet
Praktikstedet har givet mig en fyldestgørende introduktion
Jeg har fået god vejledning
Jeg har følt mig som en del af det faglige fællesskab på arbejdspladsen
Rammer og vilkår har gjort det muligt at nå målene for praktikken
Jeg har deltaget i tværgående samarbejde på tværs af organisationer
Jeg har deltaget i tværgående samarbejde på tværs af sektorer
Jeg har haft mulighed for at samarbejde med andre faggrupper end min egen
Jeg har haft mulighed for at udvikle mine faglige kompetencer
Jeg har haft mulighed for at udvikle mine personlige kompetencer
Medarbejdergruppen på mit praktiksted har været engageret i min læring og udvikling.

Har du særlige bemærkninger til læringsmiljøet på praktikstedet?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Praktikvejledningen
12.
13.
14.
15.

Jeg har afstemt forventninger til forløbet med min praktikvejleder
Min praktikvejleder har givet mig løbende feedback, som har styrket min læring
Min praktikvejleder har givet mig relevant faglig sparring
Der har været sammenhæng mellem det, jeg har lært i praktikforløbet, og det, jeg har lært i den
teoretiske undervisning

Har du særlige bemærkninger til praktikvejledningen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Den studerende / eleven
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jeg har under mit praktikophold arbejdet målrettet med målene for praktikken
Jeg har deltaget aktivt i det faglige fællesskab på arbejdspladsen
Jeg har udviklet mine evner til at møde mennesker med respekt og empati
Jeg har gennem forløbet udviklet mine evner til læring og samarbejde med andre faggrupper
Jeg mener, jeg har nået målene for praktikken
Forløbet har givet mig en bedre forståelse for mit fag
Samlet set har jeg været tilfreds med mit praktikophold
Praktikopholdet har gjort, at jeg fortsat har lyst til uddannelsen og mit fag.

Har du særlige bemærkninger til din egen indsats?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Det kan være en god idé at printe din besvarelse. Så kan du eventuelt tage den med til den afsluttende
samtale med din praktikvejleder.

