Læringsmiljø og læring i praksis i Center for Sundhed og Velfærd
(SOSU-elever og sygeplejestuderende)

I Glostrup Kommune arbejder vi kontinuerligt for et positivt læringsmiljø, der stimulerer til, at du som elev udfolder
dig, eksperimenterer, får ansvar, deler viden med andre, vokser med opgaven og udvikler dine erhvervsfaglige
kompetencer.
Vi har engagerede og opdaterede vejledere på alle praktiksteder, som er interesseret i, at du får den bedste
uddannelse.
Sammen med dig har vi fokus på sprogets betydning for et udviklende læringsmiljø i forhold til hvordan vi taler om,
med og til hinanden og borgerne.
Vi tilrettelægger dine praktikforløb, så vi bedst muligt sikrer et trygt læringsmiljø, hvor vi tager hensyn til dine
erfaringer og eventuelle faglige eller private udfordringer.
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vi forbereder os på, at du kommer i praktik, alle er informeret
du vil modtage et velkomstbrev med nyttige informationer om de første dage i praktikken
du skal føle dig tryg, velkommen og inviteret ind i fællesskabet
du får tildelt en vejleder, der har tid og mulighed for at følge dig gennem hele praktikken
i starten af første praktik inviteres du til en generel introduktion til Glostrup Kommune, om organiseringen i
Center for Sundhed og Velfærd samt praktiske informationer i forhold til dit uddannelsesforløb
du får en grundig introduktion til praktikstedet, de fysiske rammer, døgnrytmen, borgere, medarbejdere og
forventning om deltagelse i gruppemøder, triagering og beboerkonferencer
vi aftaler din mødeplan sammen og sørger for at dit uddannelsesforløb er veltilrettelagt
du introduceres til ugentlig studiesamtale, studietid, logbog, refleksion og praktikopgaver
vi planlægger forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering i god tid så du kan forberede dig
du introduceres grundigt til de borgere, du primært skal varetage opgaver hos og de udvælges med
udgangspunkt i dit uddannelsestrin, ønsker for læring og mulighed for at arbejde med praktikmålene
vi giver dig rum og plads til at være elev og til at fordybe dig i borgerne og opgaverne
du får efter aftale feedback på din indsats, opgaveløsning og udvikling.
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