
Underviservejledning 

 

Invitation til 1. læringssamtale med din kontaktlærer på 

Grundforløb 2 SOSU-uddannelserne 
 

Vejledning: Blå skrift er tænkt som inspiration til underspørgsmål til eleven, hvis vedkommende har brug 

for uddybende forklaring. 

 

Du skal forberede dig til samtalen ved at overveje følgende og notere dine overvejelser i din 

uddannelsesmappe i OneNote:  

 

1. Hvordan har du det med at starte på GF2? 

- Har du erfaring? Er det er længe siden du har skullet siddet stille? 

- Forskelligheden blandt eleverne – alder, køn, etnicitet? 

- IT som et læringsredskab?  

 

2. Hvilke tegn viser sig hos dig hvis du trives? 

- Bliver du ivrig, glad, hoverende? 

 

3. Hvilke tegn viser sig hos dig hvis du ikke trives? 

- Bliver du indadvendt, trist, kortluntet. 

 

4. Er der noget du har brug for støtte til igennem dit uddannelsesforløb? 

- Har du brug for særlig støtte under uddannelsen? Har du allerede lavet aftaler med nogen 

(eksempelvis: IT-rygsæk, vejleder (SPS/Mentor) mv.) 

- Har du erfaringer med at planlægge lektielæsning? 

- Har du vanskeligheder med at læse, regne og skrive? 

 

5. Hvordan vil du have det, hvis du kommer ind til en borger, der har kastet op i sengen? 

6. Hvordan vil du have det, hvis du kommer ind til en borger, der har afføring op ad det meste af 

ryggen? 

7. Hvordan vil du have det, hvis du skal foretage nedre hygiejne på et menneske, der har et andet køn 

end dit eget? 

8. Hvordan forventer du at reagere, hvis du og en kollega arbejder sammen med en borger og din 

kollega taler til dig om borgeren, som om vedkommende ikke er til stede? 

 

9. Hvad er du god til, når du arbejder med andre i en gruppe? 

- Hvad kan du bidrage med i gruppen? Hvad er din styrke, fx. Jeg er god til….. (at skrive, lave struktur, 

at planlægge, vedholdende, arbejdsom, lyttende, hjælpe andre fagligt, til at diskutere osv.) 

- Hvordan kan du bidrage i gruppen, så I bliver hinandens bedste makkere? 

 

10. Hvad skal du øve dig i, når du arbejder med andre i gruppe? 

- Hvad er din udfordring i forhold til gruppearbejde? Hvad vil du gerne støttes til? (Fx Ikke at tage 

ordet hele tiden, at være opmærksom på andre, er stille og har svært ved at sige noget, er usikker, 

har svært ved at holde koncentrationen). 

- Hvad kan du gøre, hvis I bliver uenige i gruppen? 

 

Jeg ser frem til samtalen med dig 


