
Toptunet uddannelsesmiljø

De fem principper



DE FEM PRINCIPPER ER ET UDTRYK FOR, HVOR-
DAN ELEVERNE SKAL OPLEVE PRAKTIKSTEDERNE 
I KOMMUNEN. DE FEM PRINCIPPER ER SAMTIDIGT 
ET UDTRYK FOR ARBEJDET MED FORBEDRINGEN AF 
LÆRINGSMILJØET PÅ PRAKTIKSTEDERNE.

Egne noter:



HVIS DU VIL, HAR VI PLADS TIL DIG 
1. PRINCIP

Skab et åbent og tillidsfuldt rum for eleven gennem 
anerkendelse 
Vær nysgerrig på elevens oplevelser af jer som kol-
leger, af arbejdsopgaverne og spørg ind til, hvad der 
fra elevens synspunkt kan være løsning på eventuel-
le oplevede uhensigtsmæssigheder.

INSPIRATION TIL PAKSIS: 
•  Invitér eleven til sociale arrangementer og per-

sonalemøder
•  Hav fokus på en god modtagel-

se allerede fra første dag
•  Øg fokus på samtaler, herunder 

fokus på startsamtale, midt-
vejssamtale og slutsamtale



HER UDVIKLES GODE HISTORIER 
SAMMEN MED DIG 
2. PRINCIP

De gode historier er med til at ændre en forkert 
opfattelse af Social- og sundhedsområdet. 

Det er vigtigt, at vi samler de gode historier og får 
dem fortalt også fra elevens perspektiv.

Det er vigtigt, at historierne er troværdige og afspej-
ler faglige historier fra virkeligheden. 

INSPIRATION TIL PAKSIS: 
Fokusér på de gode oplevelser fremfor de 
mindre gode
Opfordre eleven til at fortælle om de gode 
oplevelser med borgeren, de pårørende, 
stedet og personalet



HER FORMER DU 
DIT ARBEJDSLIV MED OS 
3. PRINCIP 

Det er vigtigt, at vi har fokus på at hver enkel elev skal 
gennemføre sin uddannelse. Engagement, faglighed 
og nærvær er nøgleord ligesom elevens oplevelse af, 
at der er tydelige rammer og krav i praktikken. 
Fortæl gerne om din oplevelse af karrieremuligheder 
indenfor faget og på praktiskstedet

INSPIRATION TIL PRAKSIS: 
•  Hav fokus på at fortælle om karrieremuligheder 

(Marte Meo, vejlederopgaven,  
velfærdsteknologi)

• Fortæl gerne om din egen karrierevej



HER ER DIN LÆRING I FOKUS 
4. PRINCIP

Eleverne lærer bedst, når der tages højde for vilkåre-
ne for læring. Vi ved fra de lærende institutioner, at 
hvis der undervises ud fra elevens læringsstil, lærer 
eleven nemmere og hurtigere.  

INSPIRATION TIL PRAKSIS: 
• Gå fra arbejdsfokus til læringsfokus
• Lad praktikken tage hensyn til elevens læringsstil
• Tal med eleven om hvordan opgaven hænger   
 sammen med elevens mål
• Lad læringen omkring opgaven være det 
 rammesættende fremfor vagtplanen  



HER ER DET SPÆNDENDE AT VÆRE 
ELEV 
- 5. PRINCIP

Vi skal øge vores fokus på, hvad der gør uddannelsen 
spændende og god for eleven.  

INSPIRATION TIL PRAKSIS:
• Prøv at anvende elevens interesser ind i en faglig  
 kontekst (sang, dans, spil eller anden kreativ
 udfoldelse)
• Husk at prioritere fællesskabet på arbejdspladsen  
 ”Den sjove pause”
• Skab muligheder for at eleverne kan drøfte 
 spændende emner i et fællesforum
• Åbenhed for hvordan eleven kan ”sprudle”



HERNING
ER 
ALLE
MULIGHEDER
ÅBNE
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