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Praktikuddannelsen
Formål og tilrettelæggelse
I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet
praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.
Praktikuddannelsen tilrettelægges ud fra uddannelsens samlede praktikmål således, at der for den enkelte
elev er en tydelig sammenhæng og progression i arbejdet med målene. Elevens opgaver i praksis og
arbejdet med skole- og praktikopgaver styrker eleven i at koble teori med de praktiske erfaringer.
I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte
arbejdsopgaver.
Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at eleven får mulighed for at udvikle sig fagligt ved at inddrage
relevant viden fra skole- og praktikperioder, herunder:






Arbejde med praktikmålene.
Tage initiativer og arbejde opsøgende og undersøgende i forhold til opgaver og
uddannelsesmæssige udfordringer.
Reflektere over egne handlinger og oplevelser på baggrund af tidligere erfaringer og viden.
Samarbejde tværprofessionelt.
Arbejde med skole- og praktikopgaverne

Skolen og praktikstederne indgår i et forpligtende samarbejde som supplerer og understøtter elevens
oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i uddannelsen.
Forventninger til eleven
I praktikperioden forventes det, at eleven tager ansvar for sin uddannelse ved at:







Være mødestabil og overholde aftaler mellem elev og praktiksted/praktikvejleder.
Være parat til at indgå i dialog omkring tidligere afgivet karakterer og praktikerklæringer.
Forberede sig til de ugentlige vejledningssamtaler.
Udvise engagement, nysgerrighed og selvstændighed, samt være lyttende, reflekterende og åben
for vejledning.
Benytte de læringsredskaber, som praktikken stiller til rådighed.
Arbejde med skole- og praktikopgaven for pågældende praktikperiode.

Prøvetid
Eleven er i prøvetid de første tre måneder af praktikken. I denne periode vurderer eleven om han/hun har
truffet det rigtige uddannelsesvalg. Ansættende myndighed vurderer ligeledes, om eleven er
uddannelsesparat og har personlige kompetencer, der stemmer overens med pleje- og omsorgsarbejdet. I
perioden vurderes eleven efter 4 uger og efter 8 uger. Hvis elevens prøvevurdering efter 8 uger vurderes
ikke godkendt, kan uddannelsesaftalen indstilles til ophævelse.
I prøvetiden kan begge parter ophæve uddannelsesaftalen uden opsigelsesvarsel.
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Vejledning i praktikken
Elevens praktikuddannelse foregår i et samspil mellem elev og praktikvejleder og det øvrige personale på
praktikstedet. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil skal tilrettelægges, så den
understøtter elevens tilegnelse af viden, færdigheder og faglige vurderinger og etiske holdninger inden for
uddannelsens områder.
Der afholdes følgende samtaler i praktikken:


Forventningssamtale afholdes i løbet af de første 14 dage af praktikperioden.
Forventningssamtalen foregår mellem praktikvejleder og elev. Ved samtalen aftales plan for
praktikforløbet. Elev og vejleder underskriver referat efter samtale, og begge får en kopi af
referatet.



Ugentlig vejledningssamtale afholdes mellem elev og praktikvejleder, for at eleven kan udvikle sine
erhvervsfaglige kompetencer og arbejde med praktikmålene. Det anbefales, at der er fastlagt et
tidspunkt hver uge, hvor samtalerne finder sted, og at der eksempelvis sættes en time af til
samtalen. Elev og vejleder noterer de aftaler, der indgås ved samtalen.



Midtvejs i praktikperioden afholdes en samtale, hvor der gøres status over elevens niveau i forhold
til praktikmålene. Praktikvejlederen dokumenterer elevens status, og eleven får en kopi af notatet.
Elev og vejleder underskriver notatet efter samtale.



Praktikperioden afsluttes med en samtale, hvor eleven får udleveret sin praktikerklæring.
Praktikvejleder og elev gennemgår evt. hjælpeskema m.h.p. elevens fortsatte udvikling.
Praktikerklæringen sendes til skolen og ansættende myndighed. Eleven får en kopi af
praktikerklæringen.

Den ugentlige samtale kan tage udgangspunkt i elevens oplevelser på praktikstedet, oplevede situationer
eller problemstillinger i arbejdssituationen, elevens logbog, praktikstedets læringsredskab eller situationer,
som vejlederen vurderer, er nødvendige eller værdifulde at reflektere over.
Eleven og praktikvejleder afslutter den ugentlige vejledningssamtale med at aftale en plan frem til den
næste vejledningssamtale, omkring arbejdsopgaverne og elevens arbejde i fordybelsestimerne. Eleven og
praktikvejlederen er begge ansvarlige for at notere aftalerne, så de kan samle op på aftalerne ved næste
vejledningssamtale.
De ugentlige vejledningssamtaler kan planlægges med flere elever, hvor der sammen med en eller flere
praktikvejledere reflekteres over generelle læringssituationer, teorier og metoder.
Fordybelsestid i praktikken
Fordybelsestiden i praktikken er 4 timer om ugen. Hensigten med fordybelsestiden er, at skabe rum til at
eleven kan arbejde med sammenhængen mellem teorien og praksis, gennem refleksion, observation,
logbog og opgaver.
Timernes indhold og placering planlægges i samarbejde mellem elev og praktiksted under hensyntagen til
elevens læringsbehov. Dette vil give den enkelte elev mulighed for at fordybe sig i udvalgte områder eller
problemstillinger i relation til praksis.
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Indholdet af fordybelsestiden kan eksempelvis være:











Tilegnelse af praksisrelateret teori og metoder.
Praktikstedets læringsredskab.
Elevens skriftlige forberedelse til ugentlig vejledningssamtale.
Udvikling af personlige og faglige kompetencer.
Logbogsskrivning.
Refleksion over praksis.
Undervisning, færdigheds- og simulationstræning.
Faglig elevcafe.
Besøg hos relevante tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere.
Planlægge pædagogiske forløb.

Elev og praktikvejleder er begge ansvarlige for opfølgning af fordybelsestimerne.

Praktikuddannelsen på Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedshjælperuddannelsen består af tre praktikperioder i det primærkommunale område eller
i private udbud af hjemmepleje.
Skole- og praktikopgaver
I praktik 1 og praktik 2 skal eleven arbejde med en skole- og praktikopgave. Eleven introduceres til
opgaven i slutningen af henholdsvis skoleperiode 1 og skoleperiode 2.
Praktikperiode

Skole- og praktikopgave

Praktikperiode 1

Skole- og praktikopgave 1: Borgerens livshistorie

Praktikperiode 2

Skole- og praktikopgave 2: De ”12 sygeplejefaglige problemområder” og
sygeplejeprocessen

I praktikperioden er eleven ansvarlig for at arbejde fortløbende med opgaven. I begyndelsen af den næste
skoleperiode formidler eleven sin viden fra praktikken. Læs mere om skole- og praktikopgaver i
læringsaktiviteter for social og sundhedshjælperuddannelsen.

Praktikuddannelsen på Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen består af følgende praktikperiode:
o Praktik 1: Det nære sundhedsvæsen
o Praktik 2: Det nære sundhedsvæsen
o Praktik 3: Det nære sundhedsvæsen
o Praktik 4: Psykiatri, i enten kommunalt eller regionalt område
o Praktik 5A: Somatik på sygehuset
o Praktik 5B: Somatik i primærkommunalt område
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Skole- og praktikopgave
Formålet med skole- og praktikopgaverne er at skabe sammenhæng mellem elevens læring på skolen og i
praktikken. Erfaringer fra praksis skal inddrages i skoleforløbene, så anvendelse af teorien i praksis bliver
nærværende for eleven.
Eleven skal udarbejde skole- praktikopgaverne, da de er et af de pædagogiske læringsværktøjer.
Ved at arbejde med skole-og praktikopgaverne udvikler eleven gradvist sin rolle og fagidentitet som socialog sundhedsassistent. Ligeledes får eleven mere og mere fokus på en social- og sundhedsassistents
kerneopgaver.
Gennem sin praksisuddannelse og ved at arbejde med skole- og praktikopgaven trænes eleven
progressivt i at observere, bearbejde og formidle sine observationer. Dermed medvirker eleven med
forslag til at kvalificere borger/patient forløb.
Der arbejdes med følgende skole- og praktikopgaver på social- og sundhedsassistent uddannelsen:
Praktikperiode

Skole- og praktikopgave

Praktikperiode 1:

Skole- og praktikopgave 1: Sygepleje,
sundhedsfremme og rehabilitering i det nære
sundhedsvæsen
- Grundlæggende sygepleje og observationer

Praktikperiode 2

Skole- og praktikopgave 2: Sygepleje,
sundhedsfremme og rehabilitering i det nære
sundhedsvæsen
- Den kompetente Social- og sundhedsassistents
rolle og kerneopgaver

Praktikperiode 3

Skole- og praktikopgave 3: Sygepleje,
sundhedsfremme og rehabilitering i det nære
sundhedsvæsen
- Sygeplejeprocessen og de 12+1 sygeplejefaglige
problemområder

Praktikperiode 4

Skole- og praktikopgave 2: Psykiatrisk sygepleje og
rehabilitering i det sammenhængende
sundhedsvæsen
- Kommunikationsopgave og relationsarbejde
- Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde

Praktikperiode 5A (sygehus regi)

Skole- og praktikopgave 5 – 1+2: Somatisk
sygepleje og rehabilitering i sygehus regi og
kommunalt regi.
- Opgave 5-1: Fokus på indlæggelse og
udskrivelse.
- Opgave 5-2: Fokus på overgange i det
tematiserede forløb

Praktikperiode 5B (det nære sundhedsvæsen)

Skole- og praktikopgave 5 – 3: Somatisk sygepleje
og rehabilitering i sygehus regi og kommunalt regi.
- Opgave 5-3: Fokus på overgange

Læs mere om skole- og praktikopgaver i læringsaktiviteter for social og sundhedsassistentuddannelsen.
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Praktikuddannelsen på den pædagogiske assistentuddannelse
Praktikken på pædagogisk assistentuddannelse består af 3 praktikperioder. Praktikken foregår inden for
det kommunale, regionale eller private pædagogiske tilbud til børn, unge og voksne med behov for støtte
og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Skole- og praktikopgaver EUD, EUV2 og EUV3
Eleven skal i hver af de 3 praktikker udarbejde en skole- og praktik opgave.
Formålet med skole- og praktikopgaverne er at skabe sammenhæng mellem elevens læring på skolen og i
praktikken. Erfaringer fra praksis skal inddrages i skoleforløbene, så anvendelse af teorien i praksis bliver
nærværende for eleven.

Praktikperiode

Skole- og praktikopgave

Praktik 1

Skole- og praktikopgave 1 – Den pædagogiske assistents handlekompetencer

Praktik 2

Skole- og praktikopgave 2 – Pædagogiske læringsmiljøer

Praktik 3

Skole- og praktikopgave 3 – Fagidentitet

Læs mere om skole- og praktikopgaver i læringsaktiviteter for den pædagogiske assistentuddannelse.

Skole- og praktikopgaver EUX
Eleven skal i hver af de 2 praktikker udarbejde en skole- og praktik opgave.
Formålet med skole- og praktikopgaverne er at skabe sammenhæng mellem elevens læring på skolen og i
praktikken. Erfaringer fra praksis skal inddrages i skoleforløbene, så anvendelse af teorien i praksis bliver
nærværende for eleven.

Praktikperiode

Skole- og praktikopgave

Praktik 1

Skole- og praktikopgave 1 – Titel er på vej

Praktik 2

Skole- og praktikopgave 2 – Titel er på vej

Læs mere om skole- og praktikopgaver i læringsaktiviteter for den pædagogiske assistentuddannelse.
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Progression i praktikmålene
I praktikuddannelsen anvendes præstationsstandarderne ”begynder”, ”rutineret” og ”avanceret” til at
synliggøre sværhedsgrad og kompleksitet. Eleven skal ved afslutning af uddannelsens sidste
praktikperiode opnå et avanceret niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet. Se
taksonomien for skole- og praktikuddannelsen i bilag 1. Mål for praktikuddannelsen på de enkelte
uddannelser fremgår af: Social- og sundhedshjælperuddannelsen bilag 2, Social- og
sundhedsassistentuddannelsen bilag 3 og Den pædagogiske assistentuddannelse bilag 4.
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
I første og anden praktikperiode skal eleven nå praktikmålene på henholdsvis begynder og
avanceret niveau. Enkelte mål skal dog kun nås på rutineret niveau i 2. praktikperiode, og
avanceret niveau i 3. praktikperiode. De enkelte måls niveauer i den enkelte praktikperioder
fremgår af bilag 2: Mål i praktikuddannelsen på social- og sundhedshjælperuddannelsen.
Praktikerklæring afgives efter praktik 3. I de to første praktikperioder anvendes hjælpeskema fra
PASS.
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Eleven skal kontinuerligt gennem uddannelsen tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer (viden,
færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser).
Specialerne og de givne rammer på praktikstederne betyder, at eleven har forskellige
læringsmuligheder. Praktikstederne skal samlet set sikre, at eleven får mulighed for at opnå
slutmålene for den samlede uddannelse i forhold til taksonomien. Målene skal nås på forskellige
niveauer i de enkelte praktikperioder. Målenes niveau i den enkelte praktikperioder fremgår af bilag
3: Mål for praktikuddannelsen på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
For at gøre praktikmål retningsvisende er en operationalisering nødvendig i alle tre sektorer:





Praktikperioderne 1, 2 og 3 – Det nære sundhedsvæsen,
Praktikperiode 4 – psykiatrisk område,
Praktikperiode 5A – somatik på sygehuset,
Praktikperiode 5B – somatik i Den nære sundhedsvæsen

Praktikerklæring afgives efter praktik 3, 4 og 5B. I resterende praktikperioder anvendes hjælpeskema
fra PASS.
Ved afslutningen af praktikuddannelsen skal eleven nå målene på avanceret niveau.
Den pædagogiske assistentuddannelse
Eleven skal kontinuerligt gennem uddannelsen tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer (viden,
færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser), samt udvikle sin forståelse for sin rolle
som fagperson inden for det pædagogiske område.
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De forskellige institutionstyper og givne rammer betyder, at eleven har forskellige
læringsmuligheder. Eleven skal som udgangspunkt nå målene på rutineret niveau i den første og
anden praktikperiode.
Ved afslutningen af praktikuddannelsen skal eleven nå målene på avanceret niveau. For praktikmål for
den pædagogiske assistentuddannelse se bilag 4: Mål for praktikuddannelsen på den pædagogiske
assistentuddannelse.
Praktikerklæring afgives efter praktik 3. I de to første praktikperioder anvendes hjælpeskema fra
PASS.

Praktik i udlandet
Det er muligt at afvikle dele af praktikuddannelsen i udlandet. Praktikophold i udlandet tilrettelægges
individuelt i et tæt samarbejde imellem elev, arbejdsgiver og skole. Læs mere om mulighederne for at
komme til udlandet: HER
Det er ansættende myndighed, der godkender praktikopholdet. Der er udarbejdet internationale mål for
praktikophold i udlandet, som eleven skal bestå.

Bilag

Bilag 1: Taksonomier i skole- og praktikuddannelsen

Målene er gældende for både skole- og praktikperioder

Begynder

Rutineret

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra
en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under
vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte
sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og
kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På
begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et
problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i
samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige
kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger
og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på
fleksibilitet og omstillingsevne.

Side 9 af 15

Avanceret

Ekspert
(Kun gældende for
teoriforløb)

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave
eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i
samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges
vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ
samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og
problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte
løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge
allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med
overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau
lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge,
tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i
processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere
og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan
kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge.
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Bilag 2: Mål for praktikuddannelsen på social- og sundhedshjælperuddannelsen

Taksonomi for social og sundhedshjælperelevens målopfyldelse i praktikperioderne:
Mål for praktikken

Begynder

Rutineret

Avanceret

1

2
3

1

Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre personlig
pleje og omsorg samt varetage personlig og praktisk
hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for
livsudfoldelse og livskvalitet.

2

Eleven kan, under hensyntagen til selvbestemmelsesretten,
motivere borgeren til at tage aktivt del i det rehabiliterende
forløb, så egenomsorg, trivsel og praktisk funktionsevne
bevares i hverdagen i videst mulig omfang.

1

3

Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende
og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens
fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand.

1

2

3

4

Eleven kan, under hensyntagen til livsstil og livsvilkår,
selvstændigt motivere og understøtte borgeren i forhold til
sundhedsfremme og forebyggelse samt informere borgeren
om relevante private og kommunale tilbud, herunder kontakt
til netværk og frivillige.

1

2

3

5

Eleven kan ud fra et fagligt skøn, samt Sundhedsstyrelsens
anbefalinger til tidlig opsporing, kommunale procedurer og
retningslinjer, selvstændigt iværksætte handlinger, herunder
relevante screeninger, i forhold til borgerens hverdagsliv.

1

2

3

6

Eleven kan, på baggrund af fagligt skøn af borgerens
ernæringstilstand, iværksætte relevante initiativer, der
fokuserer på borgerens kost og ernæring, herunder
måltidets betydning.
Eleven kan selvstændigt støtte, vejlede, igangsætte og
evaluere fysiske, kulturelle, kreative og sociale aktiviteter
sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre
eget hverdagsliv.

1

2
3

1

2
3

1

2
3

2

3

1

2
3

7

8

Eleven kan selvstændigt informere og understøtte i brug af
digitale hjælpemidler med fokus på træning og praktisk
hjælp.

9

Eleven kan fagligt dokumentere den planlagte og
gennemførte indsats i pleje-, trænings- og/eller
handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens
retningslinjer, herunder anvende elektroniske
dokumentations-systemer.

10

Eleven kan med en målrettet kommunikation etablere,
gennemføre og afslutte det professionelle møde med
borgere og pårørende, herunder inddrage relevante
samarbejdspartnere.

1

2
3
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Mål for praktikken
11

12

13

14

15

16

Begynder

Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, empatisk og
respektfuld måde samt reflektere og begrunde sin egen
professionelle rolle i udviklingen af mellemmenneskelige
relationer.
Eleven kan håndtere konflikter og arbejde
1
voldsforebyggende ud fra arbejdspladsens retningslinjer for
arbejdsmiljø.
Eleven kan selvstændigt forflytte en borger i
overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan
selvstændigt anvende og vedligeholde hjælpemidler og
relevant velfærdsteknologi.
Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske principper for
personlig pleje samt medvirke til at forebygge
smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer samt
vejlede borgere og pårørende herom
Eleven kan planlægge og udføre egne opgaver ud fra en
forståelse af forskellen på ydelser, der reguleres efter
Serviceloven og Sundhedsloven samt praktikstedets praksis
for delegation af opgaver.
Eleven kan selvstændigt arbejde inden for eget
kompetenceområde og efter lokale kvalitetsstandarder for
utilsigtede hændelser mv., og indgå i samarbejder med
relevante kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere

Rutineret

Avanceret

1

2
3

2
3
1

2
3

1

2
3

1

2
3

1

2
3
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Bilag 3: Mål for praktikuddannelsen på social- og sundhedsassistentuddannelsen
Gældende for:
EUV uden godskrivning for dansk (2 uger)
EUD uden godskrivning (7 uger)
EUD med godskrivning for dansk- og eller engelsk (3 eller 5 uger)

Mål for praktikken

Begynder

Rutineret

Avanceret

1. Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske
sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende
sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere,
planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter
med grundlæggende behov.
2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige
handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger,
herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig
opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer.

1A

1B

3B

1A

1B
2
3A

3B

3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i
borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og
komplekse problemstillinger kan eleven udføre
sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde samt
delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje.

1A

1B

3B

2
3A

2
3A

4. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter 1A
borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i
samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med
rehabilitering og recovery

1B

1A

1B

5. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde
sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling
af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere
borgeren/patienten til mestring af eget liv.

3B

2
3A
3B

2
3A

1A
6. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt
planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og
personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov.

1B
2
3A

3B

7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske,
sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede
om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra
borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i
at træffe egne valg.

1A

1B

3B

8. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning udfra
nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne,
herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere,
patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom.

1A

9. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og
efter delegation varetage medicinhåndtering, observere
virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med
borger/patient i den medicinske behandling.

1A

10. Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med
borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere
målrettet og anvende relevante kommunikationsformer.

2
3A
1B
2

3A1
3A2
3B
3B

1B

2
3A1
3A2

1A

1B

3A1
3A2
3B

2
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Mål for praktikken

Begynder

11. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter 1A
og varetage vejledning af kollegaer.
1B

Rutineret

Avanceret

2
3A1
3A2

3B

1B
2

3A1
3A2
3B
3B

12. Eleven kan kommunikere på en måde der, under
hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere
og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med
konflikthåndtering og voldsforebyggelse

1A

13. Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere
faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med
henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i
det samlede borger/patientforløb og øge den borger/patientoplevede kvalitet.

1A

2

1B

3A1
3A2

14. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og
andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde
omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje.

1A

1B
2
3A1
3A2

15. Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en
borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel
indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere
en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse,
indlæggelse, udskrivning og hjemkomst.

1A

2

1B

3A1
3A2

16. Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af
teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i
erfaringsbaseret viden og evidens.

1A

2
3A1
3A2

3B

17. Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for
kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle
samarbejde.

1A

2
3A1
3A2

3B

1B
2

3A1
3A2
3B

1A

2

3B

1B

3A1
3A2

1A

2

1B

3A1
3A2

3B

1B

1B

18. Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et 1A
godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger
samt vurdere pladsforhold under overholdelse af
arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi
19. Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i
forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som
professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt,
magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til
borgerens/patientens livskvalitet.
20. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og
kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i
overensstemmelse med relevant lovgivning og andres
kompetenceområder.

3B

3B
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Bilag 4: Mål for praktikuddannelsen på den pædagogiske assistentuddannelsen

Mål for praktikken
1) Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med
forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for
området.
2) Eleven kan anvende og reflektere over pædagogiske observationer til at planlægge,
igangsætte, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter.
3) Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige
udvikling.
4) Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og
fællesskaber, herunder børn i udsatte positioner.
5) Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i
relationer.
6) Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte
målgruppens trivsel, nysgerrighed og kendskab til sig selv.
7) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og
faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov.
8) Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og
glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse.
9) Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer
målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed.
10) Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der
forebygger infektion i institutioner.
11) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske
måltid og igangsætte samtaler om kultur, fællesskaber, sunde valg og livskvalitet.
12) Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk,
oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger.
13) Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter.
14) Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet.
15) Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske
aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige
fagprofessionelle.
16) Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske
arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø.
17) Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens
forældre og pårørende og kolleger.
18) Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen
fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis.
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