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Medicinske Retningslinjer Afsnit 11 og 12 

Telefonliste  

Pjecen: God Hygiejne 

Pjecen: Det Gode Hverdagsliv - Medarbejderviden 

”Vejledning til slutevaluering”   

”Retningslinjer for brug af sociale medier” 
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Uddannelseskoordinator Jeanette Grefstad, sygeplejerske, 
cand. cur.  

Uddannelseskoordinator Bente Sylvest, sygeplejerske cand. 
scient. soc. 

 
Vi er ansvarlige for uddannelserne i Center for Sundhed og 

Omsorg. 
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Dette er et meget vigtigt informations- og arbejdsredskab 

for praktikuddannelsen for social- og sundhedselever ansat, 

eller i praktik i Egedal Kommune. Vi forventer du læser og 

efterlever indholdet. 

 

Praktikstedets indstilling er, at man som social- og 

sundhedselev tager en uddannelse. Som elev får man ikke 

en uddannelse. 

 

Social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent 

uddannelserne er erhvervsfaglige elevuddannelser og ikke 

studier. Det indebærer at man som elev er ansat, hvilket 

blandt andet betyder, at almindelige regler på 

arbejdsmarkedet skal overholdes. 

 

Oplysninger om Egedal Kommune kan findes på 

hjemmesiden: egedalkommune.dk 

 

  

 

http://www.egedalkommune.dk/
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Center for Sundhed og Omsorg 

Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

De fleste praktiksteder i Stenløse og Ølstykke ligger centralt 

placeret i forhold til offentlige transportmidler. 

Både i Stenløse og Ølstykke ligger S-stationen i kort 

gangafstand fra praktikstederne. 

Praktikstederne i Ledøje og Smørum er ikke lige så centralt 

placeret, men arbejdstiderne på Porsebakken i Ledøje 

afstemmes så vidt muligt efter de offentlige 

transportmidler. Der går bus til Ledøje og Smørum fra 

Ballerup station. Endvidere er der busafgange fra Måløv 

station mod Smørum. 

For yderligere informationer, tjek rejseplanen.dk  

Adresser på praktiksteder, se vedlagte telefonliste. 

mailto:bente.sylvest@egekom.dk
mailto:jeanette.grefstad@egekom.dk
http://www.rejseplanen.dk/
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Egedal Kommune er en landkommune, der strækker sig fra 

Frederikssund til Ballerup Kommune. Den består af flere 

større byområder: Stenløse, Ølstykke, Smørum, Ganløse, 

Veksø og Ledøje. 

Indbyggertal, befolkningssammensætning m.v. kan du se 

på vores hjemmeside egedalkommune.dk 

 

Center for Sundhed og Omsorg (CSO) uddanner elever fra 

de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, 

kontorelever, køkkenassistentelever og har praktikanter. 

Desuden har CSO sygepleje- og fysioterapeutstuderende i 

klinisk undervisning. 

 

Alle medarbejdere i CSO arbejder rehabiliterende, med 

borgeren i fokus. 

Se vedlagte pjece ”Det Gode Hverdagsliv”. 

Centret er ledet af en centerchef. Området er inddelt i fire 

områder: Administrationen, plejen, forebyggelse og 

sundhed samt kostfremstilling. Som stabsfunktion til 

centerchefen er der tilknyttet konsulenter, It-koordinatorer 

og uddannelseskoordinatorer. 

http://www.egedalkommune.dk/
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Der er tre teams, som i alt servicerer ca. 700 - 800 borgere 

i eget hjem. Der er et distrikt i Smørum, et i Stenløse samt 
et i Ølstykke. Alle tre teams har egne kontorlokaler og ledes 
hver især af en teamleder. I hvert team er ansat social- og 

sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, 
plejehjemsassistenter, sygehjælpere, hjemmehjælpere 

samt ufaglærte medarbejdere. Der er tilknyttet 
sygeplejersker til hvert team. 

Primærsygeplejerskerne udgør et selvstændigt team med 

tæt samarbejde med øvrige ansatte. Der er sygeplejersker 

på plejecentrene. I aften- nat- og weekendvagter er der 

ansvarshavende sygeplejersker for alle kommunens 

borgere. 

I plejeboligerne er ansat social- og sundhedshjælpere, 

social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, 

sygehjælpere, hjemmehjælpere samt enkelte ufaglærte 

medarbejdere. Afdelingerne/bo-enhederne ledes af en 

teamleder. På alle plejecentre samt døgnpladserne er ansat 

sygeplejersker. 

Damgårdsparken har 41 beboere boende i tre afdelinger: 
Kløverhaven, Syrenhaven og Blommehaven.  
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Organisatorisk hører Kløverhaven, Syrenhaven og 
Blommehaven sammen. 

På Damgårdsparken ligger kommunens aktivitetscenter 
som er et tilbud til pensionister, der er bosat i kommunen. 
Aktivitetscentret er et visiteret tilbud. 

Engbo i Ølstykke er en bo-enhed for 16 demente borgere. 

Solkrogen i Stenløse har 17 boliger, og er fysisk placeret 
i tilknytning til plejecentret Damgårdsparken. 

Egeparken har 72 pladser fordelt på 3 etager. Egeparken 
forventes taget i brug i 2016. 
 

Porsebakken har 48 beboere fordelt på fire enheder, 

afdeling A, B, C og D samt døgnpladser. Organisatorisk 
hører de fire afdelinger sammen. 

Der arbejdes ud fra kvalitetsstandarder for pleje og praktisk 

bistand. Du kan finde dem i alle grupper og på 

plejecentrene. Endvidere findes de på egedalkommune.dk  

http://www.egedalkommune.dk/
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Borgerkategorierne i Center for Sundhed og Omsorg vil 

fortrinsvis være ældre med fysiske eller psykiske 

handicaps. Der vil naturligvis også være nogle yngre 

borgere med handicaps, som har behov for hjælp til 

rehabilitering, daglig husførelse eller personlig hygiejne. 

Social- og sundhedseleven har derfor mulighed for at drage 

omsorg for mennesker først og fremmest præget af 

aldringsprocesser. 

 

 

I de enkelte afsnit/grupper tilknyttes social- og 

sundhedseleven en praktikvejleder og en teamleder, som 

har ansvaret for den daglige vejledning og uddannelse af 

elever. 

 
 

I forhold til uddannelse har uddannelseskoordinatorerne det 

overordnede ansvar og planlægning af de grundlæggende 

social- og sundhedsuddannelser og sygeplejestudiet.  
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Uddannelseskoordinatorerne inddrages i vanskelige og 

særlige vejledningssituationer samt efter behov. Social- og 

sundhedseleven er altid velkommen til at drøfte 

uddannelsesspørgsmål. 

 

På hjemmesiden SOSUC.dk findes ”Håndbog i praktik-

uddannelsen”. Denne skal du anvende blandt andet til 

forberedelse til samtaler. Det er dit ansvar at downloade 

den. 

Ud over brugen af ”Håndbog i Praktikuddannelsen” og den 

personlige uddannelsesplan vil der til hver enkelt social- og 

sundhedshjælperelev blive udarbejdet en praktik-

uddannelsesplan.  

 

Alle elever får mail eller brev med orientering om 

praktiksted. 

 

   

http://www.sosuc.dk/
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Praktikuddannelsen på praktikstedet er tilrettelagt ud fra 
gældende lovbekendtgørelse, herunder 
Uddannelsesordningen og den lokale undervisningsplan fra 

Social- og Sundhedsskolen, SOSUC.  

Praktikperioderne vil blive tilrettelagt individuelt ud fra 

elevens kompetencer og praktikstedets muligheder. 

Mål for praktikuddannelsen i trin 1 og trin 2 er i henhold til 
uddannelsesordningen og indgår i ”Håndbog for 

Praktikuddannelsen”. Arbejdet med at opnå målene foregår 
i samarbejde med praktikvejlederne. Elevens personlige 

uddannelsesplan, ”Håndbog i Praktikuddannelsen” og 
praktikstedsbeskrivelsen anvendes som arbejdsredskab. 

Målene for den praktiske uddannelse, social- og 

sundhedselevens faglige kvalifikationer, personlige 
kompetencer, læringsstil og praktikstedets 

læringsmuligheder er styrende for uddannelsen. 

Praktikstedet forventer, at eleven har viden om, føler 
ansvar for og bevidst arbejder med praktikmålene. 

Det betyder bl.a. at eleven skriftligt har forberedt sig til 
forventningssamtaler, midtvejsevalueringer og 
standpunktsbedømmelse. Før samtalerne skal eleven, i 
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samarbejde med praktikvejlederen, evaluere hvor langt 
eleven er nået med målene for praktikuddannelsen. 

 
Vi forventer at social- og sundhedseleven reflekterer i 
dagligdagen for at lære og udvikle sig. Det forventes 

endvidere at eleven tager ansvar for sin uddannelse. 
 

For at støtte refleksionsprocessen skal eleven aktivt benytte 
logbog og ”Håndbog i Praktikuddannelsen” samt opsøge 

viden i forhold til oplevelser, erfaringer og tvivl. 
Social- og sundhedseleven forventes at være bevidst om og 
arbejde indenfor sit ansvars- og kompetenceområde og 

altid sige fra ved den mindste tvivl. 
 

I forbindelse med medicingivning og administration kræves 
det af eleven, at han/hun overholder sin pligt til at sige fra 
ved mindste tvivlstilfælde og straks kontakter en 

sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. 
Herudover har eleven pligt til at kende sit eget 

kompetenceområde. Vedlagte Medicinske Retningslinjer 
Afsnit 11 og 12 skal du læse og følge. 
 

Der vil praktikuddannelsen igennem være før, under og 

efter vejledning. Herudover vil der være tilbud til social- og 
sundhedseleverne om at mødes i ”Refleksionscafe”, hvor de 

kan drøfte deres erfaringer i og om praktikken. 
 
Social- og sundhedshjælperelever med dansk som andet 

sprog, tilbydes at deltage i ”Kulturcafe”. 
For at skabe gode vilkår for læring og refleksion har social- 

og sundhedselever i Egedal Kommune mulighed for læse-
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hjemme-timer/dage ud fra individuelle forudsætninger og 
behov, efter aftale med uddannelseskoordinatorerne. 

 
Elever på trin 1 kan efter oplæring udlevere doseret 
medicin efter gældende regler på praktikvejlederens og 

teamlederens ansvar og er selv ansvarlig i forhold til 
borgerlig straffelov. 

Se vedlagte Medicinske Retningslinjer Afsnit 12. 
 

Elever på trin 2 udfører i praktik 2 og 3 medicin-
administration efter gældende regler på praktikvejlederens 
og teamlederens ansvar og er selv ansvarlig i forhold til 

borgerlig straffelov.  
Se vedlagte Medicinske Retningslinjer Afsnit 11. 

 
 

De formelle samtaler er de samtaler der skal afholdes i 
løbet af praktikuddannelsen. Der skal foreligge skriftligt 
materiale både fra eleven og praktikvejlederen til disse 

samtaler. De formelle samtaler er: Forventningssamtaler, 
midtvejsevalueringer, og standpunktsbedømmelser.  

 
Herudover vil der for så vidt angår social- og sundheds-
hjælperelever blive afholdt to prøvetidssamtaler i første 

praktikperiode. 
 

Undervejs skal du endvidere selv kunne dokumentere, hvor 
langt du er i forhold til at nå målene. Du skal anvende 
logbogen til dette. 
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Forventningssamtalen afholdes indenfor de første to uger af 

praktikperioden. Samtalen skal afklare forventninger 
mellem eleven og praktikvejleder og der skal laves aftaler 

for vejledningen i praktikperioden.  
 
Se i ”Håndbog i praktikuddannelsen” hvordan du skriftligt 

skal forberede dig. 

 

 

Prøvetidssamtalerne afholdes indenfor de første tre 

måneder. Til prøvetidssamtalerne drøftes hvordan du 

fungerer på arbejdspladsen, og om uddannelsen passer til 

dig. Har du svært ved at fungere i afdelingen eller gruppen, 

højt fravær eller andet, vil uddannelseskoordinatoren og 

praktikvejleder i samarbejde tage stilling til hvilke 

ændringer der eventuelt skal foretages, eller om du skal 

stoppe med uddannelsen.  

 

 

Midtvejsevalueringen afholdes ca. midt i praktikperioden og 

tidspunktet aftales med kontaktlæreren fra skolen. Til 

midtvejsevalueringen deltager du, din praktikvejleder, og 

eventuelt en uddannelseskoordinator samt din 

kontaktlærer. 

 

Til midtvejsevalueringen drøftes hvor langt du er med 

målene og resten af din praktikperiode planlægges og 

justeres. Du skal skriftligt overveje hvor langt du er med 
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målene for praktikperioden, hvordan det går med at nå dine 

praktikmål. Du skal endvidere skriftlig evaluere hvordan det 

er gået med at nå dine forventninger ud fra 

forventningssamtalen. 

 

Til den skriftlige forberedelse til midtvejsevalueringen skal 

du anvende ”Håndbog i Praktikuddannelsen”. 

 

 

Den afsluttende evaluering afholdes i løbet af de sidste to 

uger af praktikperioden. Evalueringen er gensidig. Du får en 
slutevaluering (PASS erklæring) af praktikvejlederen og du 
giver dit praktiksted en skriftlig evaluering af, hvordan du 

syntes det har været at være elev i gruppen. Din praktik 
skal være vurderet som godkendt. 

Uddannelseskoordinator sikrer at PASS erklæringen bliver 
sendt til skolen. 
 

Til den skriftlige forberedelse skal du anvende vedlagte 

vejledning. ”Vejledning til slutevaluering”. 

 

 

Ved de ugentlig samtaler, drøfter du med din 

praktikvejleder hvordan din udvikling går, hvad du med 

fordel kan arbejde med, og hvilke problemer eller ønsker 

har du til arbejdet og til din vejleder. Det er meningen, at 

der arbejdes med din udvikling af din praktiske viden, 

færdigheder og holdninger. 
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Et vigtigt omdrejningspunkt til de ugentlige samtaler er 

hvordan du arbejder med målene for praktikuddannelsen 

og hvor langt du er kommet. De ugentlige møder kan også 

med fordel anvendes til at drøfte konkrete situationer i dit 

arbejde med borgerne. Du kan stille spørgsmål og få drøftet 

dine oplevelser med din praktikvejleder.  

Det er ikke meningen, at du skal ”gemme” dine spørgsmål 

til de ugentlige møder, de skal stilles dagligt. Ved de 

ugentlige møder tænkes mest på mere ”eftertænksomme” 

spørgsmål og problemfelter, det vil sige at du skal 

reflektere over arbejdet og uddannelsen. 

 

 
 

På praktikstedet bruger vi et IT-system til at registrere og 

dokumentere det arbejde der udføres.  

 

Programmerne anvendes også til at planlægge det daglige 

arbejde. Det betyder, at personalet anvender computeren 

som et dagligt arbejdsredskab. I praktikuddannelsen stiller 

vi derfor krav om at du anvender IT efter de interne regler. 

 

 

 

Social- og sundhedseleven har tavshedspligt i følge 

Sundhedsloven § 40 stk.1, Forvaltningsloven § 27-33 og 

Borgerlig Straffelov § 152. Social- og sundhedseleven har 
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på ansættelseskontrakten samtidig underskrevet 

tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter, at 

uddannelsen er afsluttet.  

 

Har du spørgsmål til tavshedspligten er du altid velkommen 

til at drøfte dette med din praktikvejleder eller med 

uddannelseskoordinatorerne. 

 

 

Der afholdes refleksionscafé for social- og sundhedselever. 

 
Plan for social- og sundhedshjælpernes refleksionscafé 
tilsendes teamledere og praktikvejledere og ophænges på 

praktikstederne, hvor eleven har selvstændigt ansvar for at 
orientere sig. Refleksionscafeen afholdes så vidt muligt hver 

anden uge undtagen i sommerperioden og ved ferie i 
øvrigt. 
 

Social- og sundhedsassistenteleverne skal selvstændigt og i 
god tid orientere teamleder og praktikvejleder om de 

planlagte refleksionscafeer. 
 

Der afholdes kulturcafé for social- og 
sundhedshjælperelever med dansk som andet sprog.  

 
Kulturcafeen afholdes så vidt muligt hver anden uge 
undtagen i sommerperioden og ved ferie i øvrigt. 

Uddannelseskoordinator forestår kulturcafeen. 
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Det er som udgangspunkt obligatorisk at deltage i 

refleksions- og kulturcafe, og du skal have mulighed for at 
deltage. Endvidere må du og dit praktiksted ikke 
planlægge fridage eller læse-hjemmedage samtidigt med 

cafeerne. 

 

 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen – inkl. spisepauser. 

 

Arbejdstiderne aftales med praktikvejleder/teamleder, og 

vil fortrinsvis være i dagvagter. Eleverne deltager i vagter i 

weekends og helligdage samt deltager som ekstra person i 

aftenvagt.  

 

Det er ikke tilladt at arbejde ekstra udover de 37 

timer i hele Egedal Kommune dvs. ekstra arbejde i 

Center for Sundhed og Omsorg eller andre centre ikke er 

tilladt. 

 

Trin 1 elever i første praktikperiode deltager normalt i 

den sidste halvdel af praktikperioden i weekendarbejdet 

sammen med deres praktikvejleder. Det vil sige at du 

arbejder på hverdage de første 8 uger af din første 

praktikperiode. De første 1 – 2 weekends er introduktion, 

hvorefter du kan medregnes i personalegruppen såfremt 

det skønnes forsvarligt af praktikvejleder, teamleder og 

uddannelseskoordinatorerne. Af og til deltager eleven i 
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weekends tidligere end efter de første 8 ugers praktik i 

weekendarbejdet.  

Ifølge overenskomsten må eleven arbejde i gennemsnit 

hver fjerde weekend i praktik 1. 

 

Trin 1 elever i anden praktikperiode følger deres 

praktikvejleder i dennes weekend arbejde. De første 1 – 2 

weekends er introduktion, hvorefter du kan medregnes i 

personalegruppen såfremt dette skønnes forsvarligt af 

praktikvejleder, teamleder og uddannelseskoordinatorerne. 

Ifølge overenskomsten må eleven arbejde i gennemsnit 

hver tredje weekend i praktik 2. 

 

Trin 1 elever deltager i arbejdet på helligdage 

svarende til 1 helligdag i forbindelse med påske og 1 

helligdag i løbet af de øvrige helligdage. Dette kan dog 

planlægges anderledes efter aftale med teamleder. Elevens 

praktikvejleder vil sædvanligvis være på arbejde samtidig 

med eleven. 

Aftenvagt. Trin 1 elever der er i praktik i indegrupper skal 

påregne at deltage i enkelte aftenvagter i deres 

praktikperiode. Dette planlægges af praktikvejleder/ 

teamleder således at eleven følges med en uddannet social- 

og sundhedshjælper eller assistent, der har kendskab til 

uddannelsen og kan vejlede eleven. 

 

Trin 2 elever følger deres praktikvejleder i dennes 

weekend arbejde. De første 1 – 2 weekends er 

introduktion, hvorefter du kan medregnes i 

personalegruppen såfremt dette skønnes forsvarligt af 

praktikvejleder, teamleder og uddannelseskoordinatorerne. 

Ifølge overenskomsten må social- og sundhedsassistent 

eleven arbejde hver anden weekend i praktik 2 og 3. 
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Trin 2 elever deltager i arbejdet på helligdage 

svarende til 1 helligdag i forbindelse med påske og 1 

helligdag i løbet af de øvrige helligdage. Elevens 

praktikvejleder vil sædvanligvis være på arbejde samtidig 

med eleven. 

 

Ifølge overenskomsten har eleven en praktiktid på 37 

timer/uge uanset antallet af weekends, helligdage og aften- 

eller nattevagter der er indeholdt i den faste løn.  

For så vidt angår 1. maj, Grundlovsdag m.v. følger social- 

og sundhedseleven sin praktikvejleders overenskomst. 

Når social- og sundhedseleven af uddannelsesmæssige 

grunde deltager i arbejdet i weekends, helligdage, aften- og 

nattevagter gives ikke tillæg herfor og arbejdet afvikles 

time for time. 

 

Tid til logbog: Der afsættes 2 timer om ugen til 

logbogsskrivning. Eleven skriver logbog hjemme og får 

dermed 35 timer på praktikstedet om ugen. De to timer 

skal anvendes til skrivning af logbog eller skriftlige opgaver 

efter aftale med praktikvejleder og uddannelseskoordinator. 

Får praktikvejleder eller uddannelseskoordinator en 

fornemmelse af at tiden ikke anvendes til logbog eller 

opgaver inddrages den og eleven skal herefter møde 37 

timer på praktikstedet.  

 

Du skal påregne at bruge tid ud over de 37 timers 

arbejdsuge til at tilegne sig teori, søge informationer på 

internettet, skrive logbog med mere. 

 

Læse-hjemme-dage: Der afsættes tid til at eleven kan 

læse teori og lave de aftalte opgaver hjemme. 



22 

 

 

 

 

 

Trin 1 elever har 3 læse-hjemmedage i hver 

praktikperiode. 

 

Trin 2 elever har 4 læse-hjemmedage i 2. og 3. praktik. 

 

Der er individuelle forskelle på elevernes læringsbehov, 

således at nogle elever får tildelt færre eller ingen og enkle 

får flere læse-hjemmedage end normen. Dette er efter 

uddannelseskoordinatorernes og praktikvejleders vurdering 

af elevens behov.  

 

 

I Egedal Kommune er der totalt rygeforbud i arbejdstiden. 

Det vil sige, at du overhovedet ikke må ryge i arbejdstiden, 

hverken i pauser eller hvis du er på vej på cykel eller i bil til 

et borgerbesøg. 

Indtagelse af alkohol og andre stimulanser er ligeledes ikke 

tilladt i arbejdstiden. Du skal dermed afslå at drikke et glas 

vin, øl eller andet, selvom du bliver opfordret hertil af en 

borger. 

Det er din pligt som ansat eller i praktik i kommunen at 

holde dig orienteret om retningslinjer og regler for 

personale. Du finder dem på Egenettet/Center for 

Administrativ Service/Retningslinjer og personaleforhold om 

regler og retningslinjer for rygning, alkohol og misbrug. 

 

 

Da social- og sundhedshjælpereleven skal have udleveret et 
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legitimationskort, tages foto. Uddannelseskoordinator, 
praktikvejleder eller teamleder vejleder dig. 

Social- og sundhedsassistentelever får udleveret gæstekort 

Derudover vil der blive udleveret nøgler, såfremt dette 
skønnes nødvendigt, hvilket afhænger af hvor praktikken 

finder sted.  
 

Du er ansvarlig for, at både legitimationskort og nøgler 
afleveres til teamleder inden afslutningen af 

praktikuddannelsen. Afleveres disse ikke, indkaldes du 
skriftligt af uddannelseskoordinatorerne, og der er 
mødepligt. Du kan endvidere blive pålagt at betale udgiften 

til udskiftning af låse m.v. 
 

 

Social- og sundhedselever får løn i henhold til 
uddannelsesaftale og ansættelsesbrev og for 37 timers 

arbejdsuge. Dette gælder også i teoriperioderne, hvorfor 
social- og sundhedseleven forudsættes at deltage på 

skolen, læse og reflektere svarende til mindst 37 timer om 
ugen. 
Lønseddel og arbejdstidsopgørelse sendes pr. e-boks, og 

her vil fremgå afholdt ferie og eventuelt sygefravær. 
 

Ændring af navn og adresse mm. 
Navn- og adresseforandring, nyt telefonnummer, e-mail 
m.v. skal altid meddeles til uddannelseskoordinatorerne. 

Du skal endvidere selv meddele skolen hvis du flytter. 
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6.ferieuge afholdes efter aftale med ansættelsesstedet dvs. 
uddannelseskoordinatorerne og i henhold til ferieloven. 
Uddannelseskoordinatorerne kan uddelegere ansvar for 

ferieaftaler til elevens teamleder i praktikperioderne. 
SOSUC planlægger øvrig ferie. Er ferien planlagt i 

praktikperioden kan den ændres efter aftale med 
uddannelseskoordinator og teamleder.  

 
Ferie i skoleperioder kan ikke ændres. 

 

 

Teoriperioder: du skal give besked på skolen om fravær 

efter skolens regler OG give arbejdsgiver besked samme 

dag på mail: Jeanette.grefstad@egekom.dk – 

bente.sylvest@egekom.dk 

 

Praktikperioder: Social- og sundhedseleven skal 

sygemelde sig til praktikstedet efter stedets gældende 

regler. Du skal selv sørge for at kende reglerne. Du 

skal også sørge for at have praktikstedets telefonnummer. 

Det er social- og sundhedselevens ansvar at sikre sig 

at få oplyst telefonnummer til eventuel sygemelding 

den første dag på praktikstedet 

 

Du skal være opmærksom på at der ikke må lægges 

besked på en telefonsvarer eller med sms. 

mailto:Jeanette.grefstad@egekom.dk
mailto:bente.sylvest@egekom.dk
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Er du ikke i stand til selv at give besked om fraværet, har 

du det fulde ansvar for, at den der gør det for dig, gør det 

rettidigt og til rette arbejdssted. 

 

Fravær, der ikke gives besked om, betragtes som 
ulovligt fravær. Ved ulovligt fravær bliver der trukket 
i din løn svarende til fraværets varighed, og i 

gentagne tilfælde kan du blive bortvist og opsagt. 
Dette gælder for ALLE elever både i teori- og 

praktikperioder. 
 
Læge- og tandlægebesøg, skal lægges udenfor praktiktiden. 

Det samme gælder køreprøve med videre. Kan dette ikke 
lade sig gøre, vil der i begrænset omfang være mulighed 

for ferie eller tjenestefri uden løn, dog kun efter aftale med 
uddannelseskoordinatorerne. 
 

Social- og sundhedseleven skal være opmærksom på, at 
længere eller gentagne fraværsperioder kan forringe eller 

forhindre pågældende i at opnå målene for uddannelsen. 
Dermed kan højt eller gentagne fraværsperioder få 
konsekvenser for ansættelsen. 

 

Såfremt eleven har gentagne eller lange sygeperioder vil 

der blive indkaldt til fraværsdialog. Denne kan udmunde i at 

der indhentes mulighedserklæring fra egen læge. 

Der afholdes fraværsdialog ved fravær på: 

 

 Mere end 5 fraværsperioder indenfor 1 år, eller 

 Én fraværsperiode på mere end 2 uger, eller 

 Mere end 10 arbejdsdages fravær indenfor 1 år. 

 

Efter samtalen vil uddannelseskoordinatoren udarbejde et 

referat, som skal underskrives.  
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Social- og sundhedsassistentelevers fravær vil blive 

indberettet til ansættende myndighed. 

 

Da social- og sundhedselever skal nå målene for 

uddannelse, vil der blive afholdt uddannelsessamtaler og 

om nødvendigt helhedsvurdering med skolen, såfremt dette 

skønnes relevant af uddannelseskoordinatorerne/social- og 

sundhedsskolen. Dette uanset Egedal Kommunes 

fraværspolitik. 

 

 

En af de første dage i din ansættelse/praktikperiode får du 

taget mål til beklædning. 

 

Du må ikke selv vaske dit arbejdstøj, og er ansvarlig for at 

der den sidste dag i praktikuddannelsen afleveres det 

samme antal beklædningsstykker, som er modtaget. 

Hvis du af religiøse eller kulturelle grunde bærer tørklæde, 

vil du få udleveret etnisk tørklæde som arbejdstøj og skal 

anvende dette på arbejdspladsen. Det er ikke tilladt at 

anvende egen hovedbeklædning. 

Uanset i hvilket område du er i praktik, skal du medbringe 

skiftesko. 

 

Hænderne er effektive transportører af bakterier og virus 

hvorfor god håndhygiejne er vigtig. 

 

For at overholde de hygiejniske regler må eleven ikke bære 

smykker, ringe, halskæder, øreringe og have lange negle 
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under arbejdet. Endvidere må der ikke anvendes neglelak 

eller kunstige negle under arbejdet. Håndvask foregår med 

vand og sæbe eller sprit før og efter pleje og 

omsorgsmæssige arbejdsopgaver.  

 

Håndhygiejne forventes overholdt. Skulderlangt hår skal 

være opsat. 

Se vedlagte pjece ”God håndhygiejne”. 

 

Social- og sundhedselever kan spise deres medbragte mad 

på praktikstedet. Alle praktiksteder har køleskab til mad. 

 

 
Foregår din praktikuddannelsen i en udekørende gruppe 
skal du medbringe cykel til transport mellem besøgene, og 

det er en forudsætning for uddannelsen at du kan cykle. 
Praktikstedet stiller ikke cykel til rådighed. Til din 

orientering cykles der op til 20 km om dagen. 
 

 

Der ydes kørselsgodtgørelse for anvendelsen af egen cykel. 
Eleven er ansvarlig for hver måned at udfylde en seddel 

angående kørselsgodtgørelsen. Teamleder underskriver 
kørselsgodtgørelsen og videresender denne. 
Praktikvejlederen vil være behjælpelig med udfyldelsen.  

Brug af egen bil må kun finde sted efter skriftlig accept fra 
uddannelseskoordinatorerne.  
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Benytter social- og sundhedseleven egen bil, uden 
forudgående skriftlig aftale med 

uddannelseskoordinatorerne ydes der ikke 
kørselsgodtgørelse svarende til brug af bil. 
 

Private mobil tlf. og arbejdsmobil tlf.:  

Private mobiltelefoner skal opbevares lydløse/slukkede i en 
taske, jakke eller lignende og må ikke anvendes i 

arbejdstiden hverken til samtaler, sms eller mails. Hvis der 
er særlige situationer hvor eleven har behov for at have sin 

private telefon åben for opkald, skal dette aftales med 
teamleder eller praktikvejleder ved arbejdstids begyndelse. 
 

Private samtaler: Udgangspunktet er at telefonerne 
anvendes til arbejdsrelaterede samtaler. Er man nødsaget 

til at anvende telefonen til privat brug så er dette i 
begrænset omfang tilladt. 
 

Telefonbetjening som borgerservice 
Når du besvarer telefonen, skal du yde en aktiv service.  

Du skal tage hånd om den sag, der ringes om eller som  

minimum sørge for, at der bliver formidlet kontakt til den 

rette modtager. Præsentér dig selv (center + navn).  

Sociale medier: det er vigtigt, at du overvejer hvordan du 

bruger sociale medier. Dette af hensyn til din tavsheds-

pligt, men også din loyalitet overfor arbejdspladsen. 

Generelt bør du overveje, hvad du lægger ud på Facebook 

mm.  
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Du har som elev i Egedal Kommune pligt til at læse og 

overholde retningslinjerne. Se vedlagte ”Retningslinjer for 

brug af sociale medier i relation til arbejdet”. 

 

Det er ikke tilladt at modtage eller give gaver til de borgere 
du kommer hos. Du må ikke hæve penge for borgerne. Du 
må aldrig låne penge eller andet af en borger. Endvidere 

må du ikke arbejde for borgere i din fritid og modtage 
penge herfor. Overtrædelse vil medføre tjenstlig påtale og 

skriftlig advarsel og mulig ophævelse af 
uddannelsesaftalen. 

 

Hvis du ved et uheld beskadiger eller ødelægger en ting, 
der tilhører en borger, skal du snarest meddele det til 
teamleder og fortælle det til din praktikvejleder. 

Tilskadekomst: Hvis du pådrager dig en arbejdsskade i 
din praktiktid skal du straks inddrage din praktikvejleder 

og din teamleder og eventuelt din 
arbejdsmiljørepræsentant. Praktikvejlederen og 

teamlederen vil være behjælpelig med udfyldelse af 
tilskadekomstattest og med at inddrage 
uddannelseskoordinatorerne samt hjælpe med det videre 

forløb.  
 

Ved brug af lift til forflytning af en borger, skal kommunens 

regler overholdes. Det er ikke tilladt to elever at være 
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sammen om opgaven, den ene skal være uddannet. Dog 
kan Trin 1 elever i praktik 2, i de sidste to uger af deres 

praktikuddannelse betragtes som færdiguddannede og kan 
dermed være ”første mand” ved forflytninger. Trin 2 elever 
der har Trin 1 uddannelsen kan være ”første mand”.  

 
Ved brug af drejetårn, kan opgaven varetages af social- og 

sundhedselever, hvis teamlederen eller 
forflytningsvejlederen individuelt har oplært eleven og har 

godkendt dette.  
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Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

Tlf: 7259 6000 

kommune@egekom.dk 

egedalkommune.dk 


