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Kære EUX-elev - Kære sygeplejestuderende 

Som I måske allerede har hørt, bliver I deltagere i et projekt der handler om, at Social- og sundhedsassistentelever på EUX-forløbet (du kan nedenfor 

læse mere om EUX uddannelsen side 3) får etableret læringsfællesskaber og netværk med sygeplejestuderende.  

Det overordnede formål er at styrke EUX elevernes faglige bevidsthed og deres faglige stolthed.  Projektet er rettet mod EUX- elevernes læring, men 

vi håber, at I sygeplejestuderende også får et fagligt og personligt udbytte af at deltage i projektet.  

Projektet er en lille del af et stort projekt, som handler om at skabe attraktive ungemiljøer på Sosu-uddannelserne. 

Hver af jer EUX-elev kobles sammen med en udvalgt sygeplejestuderende på 6. semester. I skemaet s. 4, kan I se, hvem I danner par med. 

I skal være sammen om følgende 3 aktiviteter. 

Hvad? Beskrivelse/det praktiske 

1. En følgedag.  
 

Før følgedagen:  

Som sygeplejestuderende aftaler du sammen med din kliniske vejleder en dato for følgedagen. 

Følgedagen skal ligge før KFK. (dato for KFK, se skema side 4) 

Du sender derefter en invitation til EUX-eleven (og cc dennes vejleder) Mailadresserne fremgår af skemaet s.4.  I 

mailen skal fremgå: 

• Adressen på dit praktiksted, og hvad det er for et praktiksted  

• Tidspunkt EUX -eleven skal møde 

• Et telefonnummer EUX-eleven kan træffe dig på 

• Gerne lidt om hvad der skal ske i løbet af dagen  

Som EUX-elev skal du: 

• Besvare mailen, skriv også dit telefonnummer.  

• På følgedagen skal du medbringe uniform og dit navneskilt 

Selve følgedagen: 

• I starter dagen med at gennemgå, hvilke borgere I skal besøge, og hvad det er for opgaver, I skal løse 

• Aftal en rollefordeling. Som EUX-elev skal du primært deltage som observatør 

• Efter besøgene hos borgerne skal I tale dagen igennem, dele observationer og faglige overvejelser 

• Som studerende fortæller du, hvad KFK er, og hvordan det forløber, og på hvilken adresse det afvikles 
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2. EUX-eleven 
deltagelse i KFK2   

(Læs mere side 3) 

• Som studerende skal du sende KFK-oplægget til din kliniske vejleder, som sender det til EUX-elevens 
praktikvejleder.  Som EUX-elev får du udleveret oplægget af din praktikvejleder 

• I skal mødes lidt før KFK. Som studerende er du vært for EUX- eleven 

• Under KFK kommer de enkelte studerende med et oplæg, de øvrige studerende kommer med 
kommentarer og stiller refleksive spørgsmål. Som EUX-elev er du også velkommen til at stille enkelte 
spørgsmål. Rammerne for KFK vil også blive forklaret på dagen af  underviseren fra VIA 
(sygeejeuddannelsen ). 

 

3. Afsluttende møde • Efter følgedagen og KFK mødes I for at afrunde forløbet, dog senest i uge xx.  

               Det er et uformelt møde, der er afsat 1½ time til.  Som EUX-elev tager du ansvar for at planlægge  
               mødet. I kan f.eks. mødes på EUX-elevens praktiksted, på SOSU-skolen eller VIA… eller et helt andet sted.  
               Mødet tager afsæt i spørgsmålet:  
               Hvad får I lyst til at tale om efter at have været sammen på en følgedag og KFK? 

 

 

Evaluering: 

Kun for jer EUX-elever: 

Den xx skal I deltage i et gruppeinterview på sosu-skolen. Det er jeres lærer Teresa Lillelund og uddannelseskonsulent Inge Almvig, som står for 

interviewet. I interviewet vil vi spørge jer om, hvad I fået ud af at deltage i projektet.  

Data herfra bruges til at udarbejde en samlet evaluering af projektet med fremadrettede anbefalinger. 

 

Kun for jer sygeplejestuderende:  

Jeres kliniske vejleder vil interviewe jer lige efter KFK. 

Data herfra bruges til at udarbejde en samlet evaluering af projektet med fremadrettede anbefalinger. 

 
Sygdom: Hvis I er så uheldige at blive syge i forbindelse med en af de 3 aktiviteter, skal I sygemelde jer på almindelig vis og samtidig kontakte 

hinanden (derfor vigtigt at I udveksler telefonnummer). 

Hvis der er noget I er i tvivl om, så spørg jeres vejleder eller uddannelseskonsulent 
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1 SSA- Eux elever: Uddannelsen til Social- og sundhedsassistent kan gennemføres som en EUX- uddannelse. Det vil sige at eleverne bliver uddannet 

Social- og sundhedsassistenter og samtidig gennemfører en gymnasialuddannelse. For elever der kommer direkte fra folkeskolen, tager forløbet 4 år 

og 7 måneder. Det første år er på grundførløbet, derefter ansættes eleverne i Aarhus kommune. Forløbet veksler mellem praktik i kommunen og på 

AUH, og skoleperioder hvor eleven både har uddannelsesspecifikke fag og gymnasiale fag.  

Eleverne der indgår i projektet, er i starten af det afsluttende praktikforløb, som for EUX-elever består af 4 praktikperioder, hvor af nummer to er på 

AUH og de 3 øvrige perioder på det samme praktiksted i MSO. Eleverne afslutter deres uddannelse i februar 2023. 

 

 

2 KFK: Klinisk forudsætningskrav tager afsæt i nogle af de læringsudbytter (mål) den studerende skal opnå i den kliniske periode (praktikken). På 6. 

semester/1.del er udgangspunktet for KFK: ’Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil 

med patient/borger. 

Forudsætningskravet består af en præsentation af et individuelt borgerforløb, og en fælles gruppebaseret refleksion over samarbejdet i grupper af 3-5 

studerende. 

Forudsætningskravet varer 30 minutter for hver studerende, og skal godkendes af klinisk vejleder og underviser fra VIA. Der er afsat 10 minutter til 

vurdering og 10 minutter til feedback. 
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Oversigt over EUX-elever i projekt EUX og hvem de danner praksisfællesskaber med.  

Navn EUX-
elev 
 

Praktiksted Praktikvejleder/mail Studerende på 
6. semester/1. 
del 

Praktiksted Klinisk 
vejleder/mail 

VIA-underviser Dato for KFK 

        

        

        

        

        

        

 

 


