Praktikvejleder
PAU- og SOSU elever
Faktablad 48256

Om kurset
Formålet med uddannelsen er, at du i
samarbejde med den pratikansvarlige
og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for
PAU- og SOSU-elever.
Kurset sætter fokus på vejledning af
unge og voksne i erhvervsudannelse.

Mål for kurset:
• Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og
Pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og praktik
• Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations— og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave

Målgruppe
Medarbejdere som arbejder med
vejledning af PAU- og SOSU-elever

• Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og
borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige
samarbejdes betydning

Varighed og
afholdelsessted

• Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis

antal dage: 11 dage

• Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere
og formidle eget fagprofessionelle arbejde

Daglig undervisningstid:
kl. 8.00 - 15.24

• Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter
elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence
• Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum
• Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse
• Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af
vejledningen
• Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens
læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet Deltageren kan
planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i
vejledning, samtaler og evaluering

Tilmelding: – sådan gør du
Du eller din arbejdsgiver kan tilmelde dig via portalen www.efteruddannelse.dk.
Kontakt efter- og videreuddannelsessekretariatet på tlf: 87 412610 eller på mail: erk@sosuoj.dk
for hjælp til tilmelding eller for yderligere oplysninger.

Økonomi
Kurset er gratis for deltagere, der
tilhører amu-målgruppen, dvs. uddannelse til og med faglært niveau.
Denne målgruppen kan søge
VEU-godtgørelse efter gældende
regler.

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N
Mail: sosu@sosuoj.dk
Tlf.: 8741 2626
se mere på sosuoj.dk

