INSPIRATIONSKONFERENCE

”Udvikling og kvalitet i SOSU-uddannelsernes praktikdel”
1. marts 2018, kl. 10.00 – 15.00
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.

Pris: kr. 275,Tilmelding her til
konference og workshops

Program:
09.00 - 10.00: Kaffe og kollegasnak
10.00 – 10.05: Direktør Lisbeth Nørgaard byder velkommen til SOSU Esbjerg

10.05 – 11.05:
Plenumoplæg ud fra temaet:
”Udfordringer for kommuner og regioner i de kommende år, og hvad kan den nye
SOSU-uddannelse bidrage med?”
▪ Formand for det faglige udvalg PASS Ursula Dybmose, der taler om:
- Udvalgets begrundelser for de to nye social- og sundhedsuddannelser
- På hvilken måde PASS ser den nye assistentuddannelse som svaret på fremtidens udfordringer?
- PASS forventninger til udviklingen af kvaliteten i praktikken – og samarbejdet mellem skolerne og
praktikken

Plenumoplæg fortsat
▪ Direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune Arne Nikolajsen samt chef for Uddannelse & It
& Arbejdsmiljø i Esbjerg Kommune Heidi Vestergaard Larsen, der taler om:
- Hvordan en kommune ser på SOSU-uddannelserne i et kvalitetsperspektiv!
- Hvilke tanker/visioner kommunen har i forhold til praktikdelen?
- Hvordan der arbejdes organisatorisk med kvalitet i uddannelserne?
- Hvordan praktikvejledningen kan professionaliseres?

11.05 – 12.00:
Plenumoplæg fortsat
Cand.pæd., ph.d., MBA Linda Schumann Scheel holder oplæg med afsæt i sin bog “Refleksion i vejledningssamtaler”
(Linda er kvalitets- og forbedringschef på Sydvestjysk Sygehus)
Linda har udarbejdet en teori og analyseredskaber som vejledere i dagligdagen kan kvalificere refleksionen med i samspillet mellem
vejleder og elev.
Linda præsenterer refleksionshjulet og refleksionscyklus som nye analyseværktøjer til kompetenceudvikling og til kvalitetsoptimering
af vejledningssamtalen.

12.00 – 12.45: Frokost

12.45 – 14.45:

WORKSHOPS
Hver deltager vælger 2 ud af de 3 workshops og skifter mellem de 2. (50 min. i hver workshop)
Der er kaffe i workshopslokalerne.

Workshop A: Faglig stolthed og fagidentitet
faciliteret v. hovedbord af
❖ Marianne Nothold-Larsen, uddannelseskoordinator i Aalborg Kommune og
❖ Jonna Thuesen, uddannelseskonsulent i Esbjerg kommune, der taler om:
-

Hvorfor det er så vigtigt, at vores SSA-elever dyster og viser faget frem på Skills konkurrencerne?
SSA-elever som dygtig rollemodel og ambassadør for faget og arbejdsgiver.
Hvordan fagidentiteten opbygges gennem hele uddannelsen?

faciliteret v. caféborde af
❖ Ida Husby, afdelingsleder for studieunit, Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Uddannelse og Arbejdsmiljø,
Københavns kommune,
❖ Susanne Sønderup, uddannelseskonsulent, Studieunit, Sundheds- og omsorgsforvaltningen,
Uddannelse og Arbejdsmiljø, København Kommune og
❖ SKILLS-vinderelever
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Workshop C: Kompetencekort i praktikken
faciliteret v. hovedbord af
❖ Heidi Lemb Larsen og Lisbeth Trebien, uddannelseskonsulenter, Region Sjælland.
Kompetencekort et fælles redskab for elever og praktikvejledere i somatikken og psykiatrien i region Sjælland
samt flere kommuner. I Region Sjælland arbejdes der med kompetencekortene i en udgave, der beskriver,
hvordan eleverne arbejder med målene i praktikperiode 3.

faciliteret v. caféborde af
❖ Christi Hansen og Helle Funder, uddannelseskonsulenter, Næstved kommune.
❖ Anne Marie Wulf Hedenborg, uddannelseskonsulent, Roskilde kommune.
I Roskilde og Næstved Kommuner arbejdes der systematisk med kompetencekortene, for at sikre fremdrift
af elevens læring. Kompetencekortene giver både vejleder og elever struktur og gennemsigtighed i elevens
progression i viden og færdigheder, og dokumentationen i kompetencekortene giver praktikvejlederen mulighed for
hele tiden at justere og sikre målrettet elevvejledning.

❖ Elever fra ZBC Velfærd.
14.45 – 15.00: Afslutning på dagen

