
Udbytte 
Uddannelsen giver dig konkrete redskaber til din daglige praksis som 
vejleder. Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere et praktikfor-
løb, og du lærer at støtte og vejlede eleven til selvrefleksion og læring. 
Du opnår en bedre forståelse af sammenhængen mellem skole og 
praktik, og sammen med andre vejledere lærer du at forstå og omsætte 
praktikmål til konkrete opgaver. 

Fagligt indhold
• Redskaber og metoder til at styrke læring og refleksion

• Indsigt i skole-praktiksamarbejde og praktikmål

• Vejlederrollen og den anerkendende tilgang

• Arbejdspladsen som læringsfællesskab

Undervisningen er praksisnær og anvendelig, og vi tager udgangspunkt 
i dine erfaringer og udfordringer. Formålet er at ruste dig til bedre at 
kunne håndtere dine opgaver som praktikvejleder. 

Uddannesen afsluttes med en prøve, som består af en fremlæggelse i 
grupper og en faglig dialog.

Praktikvejleder
- basis

Målgruppe
Kurset er for dig, der vejleder 
PAU- og SOSU-elever eller som 
snart skal være praktikvejleder.

Prøver i AMU 
Alle forløb afsluttes med en 
prøve på sidste undervisnings-
dag.  
Du vil høre mere om dette når 
du møder på skolen.

Vil du gerne udvikle din kompetencer til at tage imod nye elever og 
planlægge praktikken?

Vil du gerne blive bedre til at skaber et godt læringsmiljø og hjælper 
eleven til at nå sine praktikmål?

På basisuddannelsen styrker du dine kompetencer i at vejlede og kom-
munikere, så det skaber refleksion og læring for eleven.

Du eller din arbejdsgiver kan se skolens kursusudbud  og tilmelde via portalen:  

www.voksenuddannelse.dk  

For hjælp til tilmelding eller for yderligere oplysninger:

Aarhus: Elisabeth Kobberøe, tlf: 8741 2610, mail erk@sosuoj.dk

Silkeborg: Anne Kathrine Valeur, tlf: 8720 6118, mail akv@sosuoj.dk

Faktablad: 48256

SOSU Østjylland  
Hedeager 33
8200  Aarhus N
sosu@sosuoj.dk
Tlf.: 8741 22626

På SOSU Østjylland sætter vi en ære i at tilrettelægge praksisnær og 
anvendelig undervisning, som tager udgangspunkt i dine erfaringer 
og udfordringer. Formålet er at ruste dig til at kunne håndtere dine 
opgaver som praktikvejleder. 

Vi har flere uddannelsesmuligheder, -niveauer og -specialiseringer til 
dig, der arbejder som praktikvejleder. 

Du kan også følge vores 5 dages AMU forløb om Særlig indsats med 
fokus på elever med læringsmæssige udfordringer.

Vi har også moduler fra akademiddannelsen f.eks. Lærings- og del-
tagerforudsætninger samt modulet Coaching og konflikthåndtering. 
Begge moduler er på 10 ECTS og kan følges og afsluttes selvstændigt 
eller indgå i en fleksibel akademiuddannelse. 

Dato
Hold 1 den 10/1-2022 - Silkeborg
Hold 2 den 28/2-2022 - Aarhus
Hold 3 den 25/4-2022 - Silkeborg
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