
Ændringsforslag 

 

ADM-S-04– Praktikansvarlige på SOSU-elevområdet 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Administrationspolitik 

Vedtaget: ................................ Økonomiudvalget den 14. juni 2021, sag nr. 3 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ...................................... Annette Lund 

Tlf. nr.:  .................................... 29251940 

E-mail: ..................................... anlup@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 700 700 700 700 

I alt kassefinansieret 700 700 700 700 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I takt med at antallet af +80 årige stiger markant de kommende år stiger plejebehovet på plejehjem og i 

hjemmehjælpen. Derfor er der behov for flere SOSU-elever inden for ældreområdet. Kommunerne er i ’di-

mensioneringsaftalen’ derfor forpligtiget til at rekruttere og ansætte et stigende antal SOSU-elever. 

 

Kolding Kommune har forpligtigelsen som praktikansvarlig. Det betyder at praktikansvarlige i Uddannelse og 

HR afdelingen skal tilrettelægge praktikforløbet, sikre at praktikforløbet forløber planmæssigt og have en lø-

bende dialog med eleven og praktikstedet. Ligeledes arbejder den praktikansvarlige fokuseret på at sikre det 

bedst mulige praktikforløb, at frafaldet under praktikforløbet er så lavt som muligt og at der er en dialog med 

eleverne om muligheden for ansættelse i ældreplejen i Kolding Kommune efter endt uddannelse.  

 

Grundet det stigende antal elever og de deraf følgende administrative- og vejledningsmæssige forpligtigel-

ser, er der behov for at opnormere området for praktikansvarlige med 1,5 medarbejdere. Behovet for en op-

normering skal, udover ovenstående demografiudfordring, ses i forlængelse af en række nye administrative 

forpligtigelser der påhviler området, f.eks.: 

 

 Markant øget administration i forbindelse med ordning om voksenlærlingeløn til SSA-elever.  

 At der er krav fra undervisningsministeriet om et betydeligt reduceret frafald på SOSU-uddannel-

serne, samt at der fremover skal indberettes årsager i forbindelse med frafald.  

 At Uddannelse og HR fra juni 2021 skal fordele praktiksteder samt give vejledning til SSA-elever i 

sygehuspraktik og psykiatripraktik i regionen samt et stigende antal sygeplejestuderende på pleje-

hjem og i sygeplejen i Kolding Kommune. 

 

Sker opnormeringen ikke vil det medføre en mere sporadisk kontakt mellem eleven og den praktikansvarlige 

med risiko for større frafald og at de administrative forpligtigelser kan blive svære at efterleve, f.eks. den tids-

krævende procedure med individuel ansøgning om refusion til Kolding Kommune vedrørende voksenlærlin-

geløn.  

 


