
  

Elevplan til skolepraktik

Praktiske erfaringer fra dyrepasseruddannelsen 
på Roskilde Tekniske Skole 



  

Hvem er jeg?

Lene Gorm Pedersen lgp@rts.dk 

Uddannet dyrlæge 2000

Ansat på RTS siden 2004

Arbejdet med skolepraktikelever fra starten

Er lige nu ved at afslutte min PD med en 
undersøgelse af it kompetencer og 
holdninger til brug i undervisningen

mailto:lgp@rts.dk


  

Min tilgang til elevplan til SKP

Projekt 2012: SKP et attraktivt alternativ
Kan elevplan øge kvaliteten?

Medførte lyst til at afprøve det yderligere

Metoden: ”trial and error”

Dernæst kursus i Århus 24/4

Praktisk og brugerorienteret  men har haft tæt 
samarbejde med administrationen



  

Elevplan til skolepraktik



  

SKP elevplan – vores brug

Overblik

Vidensdeling – tilknytning af det nødvendige 
antal oplæringsansvarlige

Kontakt

Praktikmål, evaluering og aktiviteter 

Fravær - pilotprojekt



  

SKP-medarbejder - rollevalg



  

SKP elevplan – vores brug

Overblik



  

Overblik – liste med slutdatoer 



  

Overblik - grafisk



  

SKP elevplan – vores brug

Vidensdeling – tilknytning af det nødvendige 
antal oplæringsansvarlige



  

Vidensdeling - tilknytning 1



  

Tilknytning 2 



  

135 elever uden 
oplæringsansvarlig

Alle elever har selvfølgelig en 
oplæringsansvarlig

Kun to afdelinger har hidtil tilknyttet dem i 
elevplan

Realistisk billede  af virkeligheden!?



  

Tilknytning 3 



  

Tilknytning 4 – sorter på speciale



  

Tilknytning 5 – vælg navne



  

Vidensdeling

Alle tilknyttede oplæringsansvarlige kan 
vælge at få mail når der tilføjes noget nyt 
vedrørende eleven i elevplan

Hvis netforbindelse - altid mulighed for at slå 
eleven op og få adgang til oplysninger



  

SKP elevplan – vores brug

Kontakt



  

Kontakt



  

Kontakt



  

SKP elevplan – vores brug

Praktikmål, evaluering og aktiviteter 



  

Praktikmål



  

Praktikmål - evaluering



  

Praktikmål – 
evalueringsbegrundelse



  

Praktikmål - aktiviteter



  

Praktikmål - aktiviteter



  

Praktikmål og evaluering

Dyrepasseres mål er identiske med det 
faglige udvalgs praktikerklæringer

Efter sigende stor forskel i kvaliteten
VIGTIGT at mål svarer til virkeligheden

Har vi indflydelse på formuleringen?

Vigtigt redskab til at kvalificere vores 
arbejde med skolepraktikelever

F.eks. til at matche virksomheder og elever



  

SKP elevplan – vores brug

 

Fravær - pilotprojekt



  

Fraværsregistrering - rollevalg



  

Fraværsregistrering – fiktiv lærer



  

Fraværsregistrering - skema



  

Fraværsregistrering



  

Fraværsregistrering - overblik



  

Fraværsregistrering

Fravær føres som skolemedarbejder
Skelnes mellem godkendt og ikke godkendt

Vi har skemalagt med fiktiv lærer
SKP instruktører er også undervisere

Med fiktiv lærer undgås dobbeltskema

Alle tilknyttede medarbejdere får mail ved 
fravær



  

Fraværsregistrering – fra elevens 
synspunkt



  

Fraværsregistrering – fra elevens 
synspunkt



  

Fraværsregistrering – fra elevens 
synspunkt



  

Elevplan til SKP på RTS

Lidt opstartsvanskeligheder
Tidligere børnesygdomme har givet dårligt ry

Nye ansatte er mindre kritiske end de der har 
været der længe

Værktøj der når det bruges konsekvent kan 
medvirke til kvalificering af praktikcentre



  

Perspektiver

Højaktuelt nu med oprettelse af praktikcentre

Hidtil - opbakning fra ledelse men ikke krav

I fremtiden – formodentlig krav om 
anvendelse



  

Tak for opmærksomheden, tak til Pernille Buk 
Vester for lån af hendes login til elevplan og 
tak til Christina Dahl Buchmann for godt 
samarbejde
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