Nyt samarbejde skal sikre Kolding at færre
elever falder fra sosu-uddannelsen
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Kolding Kommune og Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Horsens, Vejle har indledt et nyt samarbejde. Målet fra kommunes side er at finde og fastholde de
elever, kommunen gerne vil have til at tage sig af plejehjemsbeboere og hjemmehjælpsmodtagere. Arkivfoto: Martin Ravn

Nu møder elever, der drømmer om en uddannelse som social- og
sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, i praktik tidligere i deres
uddannelse.
Kolding: - Jeg kan næsten ikke få armene ned, siger Dorthe Jørgensen, der er leder
af Uddannelse og HR i Kolding Kommune.
Hun er begejstret for, at kommunen har indgået et nyt samarbejde med "Social- og
Sundhedsskolen Fredericia, Horsens, Vejle".
- Vi er gået i gang med karrierematchning med de elever, der skal uddanne sig til
social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, fortæller hun.

Tidligere kom kommunen først i kontakt med mulige elever, når de havde bestået
grundforløbet, der varer 20 uger.
- Nu får de mulighed for at komme ud i praktik på vores plejehjem i to dage, hvor
de følger en medarbejder allerede under grundforløbet, siger Dorthe Jørgensen.
Inden det sker, har hun talt med eleverne, og parterne har underskrevet en aftale
om karrierematchning.
- Vi er med i samarbejdet, fordi vi gerne vil finde de rigtige elever og fastholde
dem. Når eleverne efter grundforløbet er så langt, at de skal ansøge om en
elevplads, så kender jeg dem allerede, og så kan jeg med større sikkerhed vælge de
rigtige.

Vi er med i samarbejdet, fordi vi gerne vil finde de
rigtige elever og fastholde dem.
Dorthe Jørgensen, Kolding Kommune
Også fordel for skolen
Rikke Fisker Christensen, der er udviklingskonsulent på Social- og
Sundhedsskolen, fortæller, at det nye samarbejde også er en fordel der.
- I de 20 uger på grundforløbet giver vi eleverne en masse teori, men for nogle
elever er det svært at se, hvad de skal bruge teorien til. Vi får flere og flere unge
elever, der kommer direkte fra folkeskolen, og de har ikke altid et billede af, hvad
det er, de kommer ud i, hvis de skal være elever på et plejehjem eller et sygehus,
forklarer Rikke Fisker Christensen.
Hun fortsætter:
- Hvis de efter tre måneder på hovedforløbet finder ude af, at uddannelsen ikke er
noget for dem, så har de fået en dårlig oplevelse og optaget en plads, som en anden
elev kunne have haft glæde af. Med det nye samarbejde, som alle fire sosu-skoler i
Region Syddanmark og 15 kommuner deltager i, så får eleverne tidligere et
indblik i, hvad de går i gang med.

Nogle år har Kolding Kommune haft svært ved at få besat enkelte elevstillinger,
men det er lykkedes i år.
I Kolding begyndte 14 elever på grundforløbet for at blive social- og
sundhedshjælper og 29 er begyndt på grundforløbet for at blive social- og
sundhedsassistent i sommer. Kommunen skal bruge 17 fra hver faggruppe og har
også mulighed for at tage elever ind fra andre byer.

