


Om samarbejde og fastholdelse (– og lidt om 
rekruttering) 

Baggrund for oplægget...  

Aktualitet! (SOSU som fokusområde, Momentum-
analyse, FOA/KL rapport, COWI-analyse i Region 
Midt, dimensioneringsdagsorden) 

Fælles interesse mellem kommuner og skole (og 
Region) 

Intensivt arbejde med rekruttering og fastholdelse 

Gode resultater i Thisted/Morsø 

 



Samarbejdet mellem SOSUskolen, 

ældreområdet og beskæftigelsesområdet om 

rekruttering af social- og sundhedspersonale 



UDFORDRINGEN 

• Svært ved at få medarbejdere til ældreområdet 

• For mange ledige/unge er SOSU-området ikke det oplagte 

valg af uddannelse/job 

• De ledige, der er, har behov for kompetenceudvikling for at få 

de nødvendige kompetencer 



HVAD HAR VI GJORT? 

• 4 intromøder for i Thisted (marts 2018) 

• Jobcentret visiterer fra alle målgrupper til møderne (ca. 50 deltagere) 

• Oplæg v/medarbejdere der matcher deltagerne 

• 35 videre i ”håndholdt indsats” 

• Praktikker i hjemmeplejen/på plejehjem for alle interesserede (screening fra 

begge sider) 

• Opkvalificerende forløb (ikke nok deltagere i Thisted)  

• SOSU-skolen ekstra grundforløb opstart i maj 

• Flere ledige nu i arbejde med henblik på at samle erfaring til at  

kunne starte som voksen-elever 

 

 

 

 



STYRKELSE AF DET FREMADRETTEDE 

SAMARBEJDE OM REKRUTTERING 

• Der afholdes informationsmøder 2 gange årligt henholdsvis forår og efterår, 

så det passer med studiestart 

• Vi forsøger så vidt muligt at etablere praktikker i hjemmeplejen/på plejehjem 

for alle interesserede med henblik på screening (gensidigt tilvalg inden 

studiestart – det gode match) 

• En tovholder på samarbejdet i hver afdeling 

• Arbejdsgruppen mødes fremadrettet 3-4 gange/år 

• Branding på skoler og gymnasier i samarbejde med erhvervsvejleder 

• De gode historier skal i pressen 

 



FOKUS PÅ FORBEDRING AF FRAFALD OG FASTHOLDELSE 

 

Samarbejde med Jobcenter 

 

Jobcentret er en tæt samarbejdspartner.  

Samarbejdet har været medvirkende til, at vi har kunnet opfylde vores 

dimensionering på assistentuddannelsen.  

 



FOKUS PÅ FORBEDRING AF FRAFALD OG FASTHOLDELSE 

 

Vision for SOSU-STV og deres samarbejdskommuner 

 

 

 

 

 
”At udvikle de 

allerbedste 
uddannelsesmulig
heder for eleven i 
sammenhængen 

teori/praksis” 

ELEV 

PRAKTI
K 

SKOLE 



FASTHOLDELSE OG GENNEMFØRELSE 

 

 

   Uddannelseskoordinator   

   Skole (elevkoordinatorer, undervisere) 

   Praktiksted 

   Eleven   

Tæt samarbejde     



TIDLIGE TEGN  

 

 Kronisk sygdom 

 Fravær 

 Fagligt niveau 

 Personlige udfordringer 

 Sproglige barrierer 

 Praktik- og fagmål 

 Prøvetidsskema 

 



HURTIG INDSATS 

 

• Samtaler med eleven, hvor fremadrettede mål gøres tydelige 

• Udarbejdelse af handlingsplan 

• Opfølgning     

 

   

  



INDIVIDUELLE FORLØB 

 

Det relationelle arbejde 
 

• NUZO 

• Tryghed – tillid i uddannelse 

• Eleven føler sig set og hørt 

 

 

 



INDIVIDUEL ELEVSTØTTE 

 

 

Ydre rammer: 
 

• Praktikstedet tilpasses de udfordringer 

eleven måtte have 

 

• Studietid – skal være aftalt og tidspunkt 

ligge fast 

 

• Hjælpemidler skal være tilgængelige – 

eks. CD-ord 

 

• Aflastningsmuligheder i tilfælde af fysiske 

skavanker, eks. graviditet/seng i 

klasselokalet, siddebold o.a. 

 

• Kreative løsninger, eks. ordblinde på VUC-

kursus under praktikforløbet 

 

 

Indre rammer: 
  

• Coachende samtale med fokus på individuel 

støtte til forandring og fastsættelse af mål 

 

• Opfølgende samtaler eks. 

‘overgangssamtaler’, igen er kodeordet 

vedholdenhed, eleven fastholdes indtil stabilt 

forløb 

 

• Støtte i skoleperioden, eks. tosprogede elever 

tilbydes 2 x ugentligt undervisning i fagsprog 

 

• Holdteamsamarbejde omkring målrettet støtte 

og individuelle læringsaftaler    

 



SAMARBEJDSPA 

 

 
SAMARBEJDSPARTNERE ER TYDELIGE  

KORT KOMMUNIKATIONSVEJ 

 

 
 
Under skoleforløbet 
 

• Elevkoordinator (Tina Just Jessen, 

SOSU-skolen) 

 

• Undervisere på SOSU-skolen 

• Undervisere på Sosukolen 

• Kontaktlærere 

 

• Holdteam 

 

 

 

 

 
Under praktikperioden 

  

• Uddannelseskoordinator i 

Kommunen Nina Jexen 

 

• Praktikansvarlig- og vejleder 

 

 

 

 

 



KODEORD 

 

 Uddannelseskoordinatorer/arbejdsgiver tager ansvar 

 Individuelle forløb  

 Tæt samarbejde skole og arbejdsgiver 

 Håndholdt målrettet indsats 

 Opfølgning indtil stabilt forløb 

 

 

 



CASES 

 
 

1. GF2-elev med personlige udfordringer – allerede under GF2 blev afholdt 

overgangssamtale, der sikrede, at eleven kom ind på uddannelsen 

 

2. Relativt sent i uddannelsen, i 3. praktikperiode blev det tydeligt, at en dygtig SSH elev 

med dansk som andet sprog var udfordret, når hun skulle dokumentere faglige 

handlinger og observationer. Straks blev foretaget en helhedsevaluering 

      bevilget CD-ord, støtte på skolen til brug af CD-ord og ekstra tid til dokumentation  

  med vejleder på praktikstedet 

 



CASES 

 
 

3. SSA elev. Bekymring i praktik 1B omkring elevens manglende evne til overblik 

 og struktur.  

 

 * Overgangssamtale ind i 2. sk.p. 

 * Information til holdteamet om udfordringer – planlægning af strategier og 

 individuel støtte 

 * Opfølgningssamtale på 2. sk.p. 

 * Overgangssamtale til 2. praktik periode 

  

 

 


