
Gode rammer 
om SOSU-praktikken

Vejledning til podcastenGode rammer om 

sosu-praktikken 

Mange sosu-elever 

dropper ud af  

uddannelsen.  

Hvad skal der til  

for at få en god  

praktiktid, så færre 

falder fra?

 Varighed: 

 26:30 minutter

Lyt hver især fra minut 9:54 til 11:15, og drøft følgende spørgsmål i par eller 
grupper:
- Hvordan ser I situationen fra henholdsvis Nadias og Oles perspektiv?
- Hvordan håndterer I situationer, hvor I møder modstand fra en borger?
- Hvor meget må man presse borgeren?
- Hvem kan man spørge, hvis man er i tvivl eller har brug for hjælp?
- Lad grupperne fremlægge deres drøftelser og opsummere, hvad de tager 

med sig videre i praktikken.

Spørgsmål 
til 
refleksion 

 Hvilke tanker og 
forventninger har/
havde I hver især 
inden jeres første 
praktik?

 Har/havde I nogle 
bekymringer i forhold 
til jeres første praktik?

 Hvordan oplevede I 
jeres første praktik? 
Hvis I har været i flere 
praktikker, var der 
forskel og hvordan?

 Hvad vil I gøre, hvis I 
ikke trives i 
praktikken? 

 Hvordan kan den gode 
praktik se ud? Hvad 
skal der til?

voldsomudtryksform.dk

Uddrag: 
Ole vil ikke op 
af sengen

Sosu-assistenter og -hjælpere er efterspurgte. Samfundet har brug for flere, og 
det er svært at få alle stillinger besat. Samtidig stopper hver syvende sosu-elev 
undervejs i uddannelsen. Hvad skyldes frafaldet, hvordan kan vi undgå det, og 
hvad skal der til for at få en god praktiktid? Medvirkende: Nadia, sosu-assi-
stent elev; Charlotte Rugh, demenskonsulent og Arnt Louw, lektor ved Center 
for Ungdomsforskning.

Sådan kan I bruge podcasten

Podcasten kan bruges af sosu-elever, undervisere og praktikvejledere. Som elev 
kan du lytte til den individuelt eller sammen med dine holdkammerater. Som 
underviser eller praktikvejleder kan du bruge den i undervisningen, inden 
eleverne skal i deres første praktik, eller efter praktikken: 
- Eleverne lytter hver især til podcasten, inden I mødes. 
- Diskutér temaet i plenum eller grupper. Brug spørgsmålene nedenfor til 

refleksion.
- Lyt til et uddrag af podcasten, og diskutér de tilhørende spørgsmål i par eller 

grupper.
- Lad grupperne fremlægge deres drøftelser og opsummere, hvad de tager 

med sig videre i praktikken.
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