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Udvikling af kvalitet i uddannelsespraktikken 

På det seneste møde i politisk PPF den 4. februar blev det besluttet, at der skal forberedes en drøf-
telse af, hvordan kvaliteten i uddannelsespraktikken kan udvikles. Der blev fremsat ønske om, at 
der lægges op til en drøftelse på tværs af de vekseluddannelser, som har beskæftigelsesmæssig be-
tydning for kommunerne.  

Som forberedelse af drøftelsen har administrativt PPF givet input til nedenstående oplæg. Her skal 
særligt nævnes følgende: 
• I en tværgående vurdering af praktikken kan der bl.a. fokuseres på følgende parametre: 

o Udviklingsdrive og strategisk orientering mod kompetencebehov 
o Ledelsesmæssigt fokus på rammerne for praksislæring 

• Forberedelse til praktikken er afgørende, herunder bl.a. forståelsen for den samarbejdsmæssige 
sammenhæng til andre fagprofessioner om opgaveløsningen 

• Målet er at indkredse, hvad der skaber det gode læringsrum, herunder at præcisere de forskellige 
krav det indebærer for praktiksted, skole og studerende 

Kvalitetsbegrebet og uddannelse 

Kvalitetsbegrebet dækker bl.a. over tilpasning af uddannelsesstrukturen, fagligt indhold mv., med 
henblik på at sikre, at der uddannes med relevans og aktualitet i forhold til arbejdsmarkedets behov. 
Den demografiske- og teknologiske udvikling mv., har bl.a. øget det uddannelsesmæssige tilpas-
ningsbehov, hvilket de senere års mange uddannelsesreformer også vidner om. 

Udvikling af den samlede kvalitet i vekseluddannelser afhænger dels af det indbyrdes samarbejde 
mellem skole og praktik, og dels det særskilte ansvar som påhviler hhv. skoler og praktik i overens-
stemmelse med de for uddannelserne fastsatte bekendtgørelsesrammer. Via studie- og uddannelses-
ordninger indholdsbestemmes og implementeres de enkelte uddannelser, og herunder tages der stil-
ling til, hvordan skolerne via forskellige uddannelseselementer omsætter vekseluddannelsesprincip-
pet til praksis. For praktikken er kompetencemål for det læringsudbytte og de færdigheder de stude-
rende skal opnå i praktikforløbet beskrevet. Hvilke rammer og vilkår, der stilles til rådighed af prak-
tikstederne afgøres herudover af den enkelte kommune. Vilkårene for udvikling af praktikken varie-
rer dermed på tværs af kommuner og uddannelser. 

Forskellige vilkår for uddannelsespraktikken  

Rammer og vilkår for uddannelsespraktikken varierer meget fra uddannelse til uddannelse, og her-
under skal der særligt peges på: 

• Variation i hvor meget praktikken fylder i det samlede uddannelsesforløb, herunder også antal-
let af praktikker.  

• Om praktikken er lønnet eller ulønnet 
• Forskellig praksis for hvorvidt der skal ske godkendelse af praktikpladser 
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• Om der er krav om at praktikstederne udarbejder praktikbeskrivelser 
• Om der er særlige krav om kompetencer for at virke som praktikvejleder 
• Vilkår for eksamens- og prøveaflæggelse 
• Om kommunerne er forpligtet til at stille praktikpladser til rådighed. 
• De ledelsesmæssige og økonomiske rammer for forberedelse og afvikling af praktikken  

På baggrund af ovenstående kan det overvejes, hvilke forhold som har en tværgående betydning for 
udvikling af kvaliteten i praktikken?  

Kommunalt frirum i tilrettelæggelsen af uddannelsespraktikken 

Henset til de aktuelle udfordringer med at omstille velfærdsproduktionen er kommunerne interesse-
ret i kompetente medarbejdere som kan matche de opgavemæssige udfordringer. Udover at uddan-
nelsesopgaven med at tilbyde praktikpladser understøtter den faglige udvikling, rummer et praktik-
ophold også mulighed for at kommunerne kan gøre opmærksom på sig selv i konkurrencen om at 
rekruttere medarbejdere. Derfor har kommunerne en strategisk interesse i at udvikle vilkårene i ud-
dannelsespraktikken. 

I den konkrete tilrettelæggelse af uddannelsespraktikken, vil det være et ledelsesanliggende at defi-
nere og fastlægge rammer for læringsmiljøjet og i det hele taget sørge for ressourcer til at løfte 
praktikopgaven.  

Spørgsmålet er, hvordan der tværkommunalt kan arbejdes med at understøtte kvalitetsudvikling af 
praktikken? 

Udvikling af et godt læringsmiljø = kvalitet? 

Inden for de udstukne rammer skabes det læringsmiljø, som gør det muligt for de studerende at nå 
læringsudbyttet for praktikken. Spørgsmålet er, hvilke elementer som skal inddrages i vurdering af 
kvaliteten af læringsmiljøet. 
 
Hvilke krav stiller det til henholdsvis praktikken/arbejdsgiver, skoler og studerende at skabe et godt 
læringsmiljø?  
 
Hvad angår praktikstedet kan der umiddelbart peges på følgende forhold: 

• Tid og mulighed for fordybelse og refleksion? 
• Løbende samtaler med vejlederen? 
• Tid til dokumentation af læringsudbytte 
• At der på arbejdspladsen tilbydes undervisning 
• Brænder praktikvejlederen for vejlederopgaven? 
• Andre forhold som skal inddrages? 

I forhold til skolerne må det forventes, at de studerende er blevet forberedt på, hvad praktikken in-
debærer. Alternativt kan mødet med praktikken i nogle tilfælde resultere i frafald.  
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Målet med den politiske drøftelse kunne være at fremkomme med nogle anbefalinger, som hoved-
stadskommunerne selvstændigt og i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne kunne omsætte til 
udvikling af praktikken. 

Anbefalingerne kunne eksempelvis tage udgangspunkt i nogle af de muligheder som allerede an-
vendes i forskellig grad på uddannelserne. Partnerskabsaftaler anvendes i læreruddannelsen.  

Lige nu er www.praktikportalen.dk under implementering, og den vil få betydning for tilrettelæg-
gelse og afvikling af praktikken for alle professionsuddannelser på bachelorniveau, når portalen 
efter planen går i luften sommeren 2016. Portalen vil binde praktiksted, skole og studerende tættere 
sammen. Praktikportalen rummer perspektiver, som kan virke understøttende for udvikling af kvali-
teten i praktikken. På hvilken måde det kan blive tilfældet, bør afdækkes nærmere, når idriftsætnin-
gen kommer tættere på tidspunktet for lancering. 
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http://www.praktikportalen.dk/

