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Info til elever

I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning har du i 9. og 10.
klasse mulighed for at komme i erhvervspraktik en uge. I den uge kan du også
vælge at komme i særpraktik. Særpraktik er erhvervspraktik inden for særlige
områder.
I denne folder kan du læse mere om de fag og praktiksteder, det drejer sig
om.
UU Slagelse tilbyder, i samarbejde med UU Ringsted og UU Sorø, særpraktik
ved:
Forsvaret
DMI
Miljø- og Fødevareministeriet
Kolonien Filadelfia
Slagelse Sygehus
Tilmelding til særpraktik, der er nævnt i denne folder, skal foregå gennem din
vejleder. Du skal ansøge på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet
og skema over tidspunkter og ansøgningsfrister kan fås hos din vejleder eller
du kan hente det på vores hjemmeside uu.slagelse.dk.
Du skal regne med at arbejde 37 timer inden for normal arbejdstid. Det kan
godt betyde, at du skal arbejde om lørdagen, må droppe nogle fritidsaktiviteter
i løbet af ugen og ikke kan passe dit fritidsarbejde, som du plejer. Hvis der er
noget, du simpelthen ikke kan aflyse, må du aftale det med din praktikvært
allerede om mandagen.

Forsvaret
Forsvaret tilbyder erhvervspraktik som konstabel i forskellige uger fra
efteråret frem til foråret.
Hvis du vil i praktik som konstabel i forsvaret, skal du være indstillet på
en uge med udfordringer. Aktiviteter foregår udendørs uanset vejret, og
du skal selvfølgelig have den nødvendige fysik til at gennemføre hele
ugen. Forsvaret accepterer ikke praktikanter med allergi, astma,
hjertefejl, epilepsi, brækkede arme osv. Du skal altså være "fit for fight"!

Du kan ikke forvente at komme på en kaserne i umiddelbar nærhed af din
bopæl - praktikken kan foregå i hele landet.
Den endelige udvælgelse af elever foretages af 2U-centret og
tilmelding skal ske til din vejleder.

DMI – Danmarks Meteorologiske Institut
DMI tilbyder erhvervspraktik til elever fra 9. og 10. klasse.
Tilmelding skal ske til din vejleder.

Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted tilbyder erhvervspraktik som
laborant. Forløbet vil være sådan at eleverne kommer rundt i alle deres
afdelinger.
Mandag vil de starte i afdelingen for kemiske fødevareforureninger, hvor
der vil blive givet en rundvisning i huset og de laver en fedtbestemmelse
til brug i en dioxin analyse.
Tirsdag vil de være i den mikrobiologiske afdeling, hvor de vil høre om
de bakterier man leder efter i fødevarerne.
Onsdag vil de være i afdelingen for kemi og plantesundhed. Her skal de
lave en kemisk analyse.
Torsdag vil de være i afdelingen for kemiske fødevareforurening, hvor de
skal se en pesticid analyse og lave andet laboratorie arbejde.
Fredag vil de være i afdelingen for kemi og plantesundhed, hvor de skal
høre om foderanalyser og plantesygdomme.
Hvis det er muligt vil de også komme til at snakke med en tilsynsførende
og høre lidt om deres kontrol ude i levnedsmiddelvirksomhederne eller
foderproduktionerne.
Ugeplanen er med forbehold for ændringer.
Eleverne kommer ikke til at arbejde med sundhedsskadelige opløsninger,
da de ikke må det og fødevarestyrelsen sørger for en lånekittel.
Praktikanterne bør have lyst til at få viden om laboratorie arbejde,
uddannelsen til laborant og fødevaresikkerhed.
Tilmelding skal ske til din vejleder.

Kolonien Filadelfia (Dianalund)
Kolonien Filadelfia tilbyder i år kun 3 forskellige praktikforløb til elever,
der er fyldt 15 år.
Inden for sygehusvæsenet arbejder mennesker med meget forskellige
arbejdsopgaver og med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
På Kolonien Filadelfia kan vi tilbyde praktikforløb inden for de forskellige
områder, som er beskrevet kort i denne folder.
Ugen igennem vil du komme til at være sammen med forskellige faggrupper
inden for nogenlunde samme fagområde.
Praktikforløb 1:
Fysioterapeut/ Ergoterapeut
Sygeplejerske/ Social og Sundhedsassistent
Læge
Praktiksteder:
Fys/ergo
Epilepsiafsnit for Børn
Epilepsiafsnit for Voksne
Langtidsafsnit M
Langtidsafsnit E
Læge
2 elever fordelt på følgende måde:
Man: Epilepsiafsnit for Voksne (SSA/ Sygeplejerske)
Tir: Langtidsafsnit M (SSA/ Sygeplejerske)
Ons: Epilepsiafsnit for Børn (SSA/sygeplejerske og måske et besøg i
afsnittets børnehave)
Tor: Læge (V. Marianne Søndergaard på Epilepsiafsnit for Børn)
Fre: Fys/Ergo (Fysioterapeut/ergoterapeut)
Man: Læge (V. Marianne Søndergaard på Epilepsiafsnit for Børn)
Tir: Epilepsiafsnit for Børn (SSA/sygeplejerske og måske et besøg i
afsnittets børnehave)
Ons: Langtidsafsnit E (SSA/ Sygeplejerske)
Tors: Fys/Ergo (Fysioterapeut/ergoterapeut)
Fre: Epilepsiafsnit for Voksne (SSA/ Sygeplejerske)

Praktikforløb 2:
Bioanalytiker
Neurofysiologiassistent
Lægesekretær
Praktiksteder:
Laboratoriet
Neurofys
Lægesekretærerne
2 elever fordelt på følgende måde:
Man: Neurofys
Tirs: Neurofys
Ons: Lægesekretær
Tors: Lægesekretær
Fre: Bioanalytiker
Man: Lægesekretær
tirs: Lægesekretær
Ons: Bioanalytiker
Tors: Neurofys
Fre: Neurofys

Praktikforløb 3:
Tømrer
Elektriker
VVS / Reparatør
Maler
Praktiksteder:
Teknisk Afdeling
2 elever fordelt som følger:
Man: Tømrer / maler
Tirs: Tømrer / maler
Ons: Elektriker
Tors: Elektriker
Fre: VVS / reparatør

Man: Elektriker
Tirs: Elektriker
Ons: VVS / reparatør
Tors: Tømrer / maler
Fre: Tømrer / maler

Praktikforløb 4:
Køkkenassistent /Økonoma
Kok
Diætist
Praktiksteder:
Køkken
Diætister
2 elever fordelt som følger:
Man: Køkkenassisten/økonoma
Tirs: Køkkenassistent/økonoma
Ons: Diætist
Tors: Kok
Fre: Kok
Man: Kok
Tirs: Kok
Ons: Diætist
Tors: Køkkenassistent/økonoma
Fre: Køkkenassistent/økonoma
14 dage inden du starter i praktik, vil du modtage et brev, hvor vi orienterer
dig om, hvor du skal møde, hvem dine kontaktpersoner vil være samt et kort
over hospitalet.

Ugen starter med en fælles velkomst og introduktion til hospitalet.
Ligeledes afsluttes ugen med en fælles evaluering.
Vedrørende påklædning, så arbejder vi de fleste steder, også i plejen, i eget
tøj.
Du vil dog som praktikant få udleveret en T-shirt til hver dag, som du dog skal
aflevere igen sidste dag. Enkelte steder vil skridsikkert fodtøj være påkrævet.
Du skal være fyldt 15 år inden du kan komme i praktik på sygehuset.
Tilmelding skal ske til din vejleder.

Slagelse Sygehus
På sygehuset arbejder forskellige faggrupper sammen. Der er arrangeret
en uge, hvor du kommer rundt til forskellige faggrupper. Der vil være
mulighed for, at du prøver at deltage i arbejdet og der kan være øvelser,
hvor du deltager som ”patienten”. Enkelte fagområder vil tilbyde
orientering om faget og uddannelsen. Desuden har vi lavet forskellige
små opgaver, som du skal arbejde med i løbet af ugen.
Der er som regel for få pladser, så eleverne skal være motiveret, fyldt 15
år, være modne og kunne overholde tavshedspligten.
Slagelse Sygehus har en ny form for praktik på ”tegnebrættet”.
Sygehuset overvejer at tilbyde en ”endags-praktik” indenfor nogen af de
forskellige faggrupper. Praktikken kommer formentlig til at foregå en
lørdag, hvor man kan komme i dybden med et enkelt fag.
Tilmelding skal ske til din vejleder.
I overskrifter kan ugen se således ud:
Sundhedsfaglige fag:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Introduktion
Kl. 09.15

Fysioterapeut
Kl. 9.00 – 11.30

Bioanalytiker
Kl. 9.00 – 11.30

Sygeplejerske
Kl. 9.00 – 11.30

Læge
Kl. 9.00 – 11.45

Frokost
Kl. 11.30 – 12.15

Frokost
Kl. 11.30 – 12.15

Frokost
Kl. 11.30 – 12.15

Frokost
Kl. 11.30 – 12.15

Frokost
Kl. 11.45 –

Diætist
Kl. 12.15 – 14.30

Ergoterapeut
Kl. 12.15 – 14.30

Radiograf
Kl. 12.15 – 14.30

Skill lab/Demo-stue
kl. 12.30 – 15.00

Evaluering og frokost
Kl. 12-

Ved introduktionen bliver der en kort præsentation af sygehuset. Desuden
gennemgås normer og regler på sygehuset. Dette er indenfor: hygiejne,
tavshedspligt og uniformsetikette. Du vil få udleveret uniform og der bliver en
kort rundvisning. Det er en forudsætning for praktikken, at du deltager i
introduktionen.
Når ugen slutter, er sygehuset meget interesseret i at få at vide, hvad du har
syntes om praktikken. De vil gerne høre din mening, så de kan øve sig i at
gøre det spændende og lærerigt for de kommende elever. Desuden bliver der
en drøftelse af de opgaver, du har arbejdet med i løbet af ugen.
Vedr. beklædning på sygehuset: Du får udleveret uniformer, som skal
benyttes. Det er lange bukser og T-shirt. Til muslimer, der ønsker at bære
tørklæde, udleveres der hvide tørklæder. Af hygiejniske årsager skal
uniformerne være kortærmede.
Vedr. alder: Du skal være fyldt 15 år inden du kan komme i praktik på
sygehuset.
Vigtig overvejelse: Vi gør opmærksom på, at erhvervspraktikanterne
kommer tæt på lidelser og alvorlig sygdom. Det forudsætter en vis modenhed
at kunne håndtere dette.
Sundhedsfaglige fag:
Bioanalytiker
I sygehusets laboratorium er der forskellige specialer og du vil få mulighed for
at være med ved forskellige opgaver: fx blodprøvetagning, EKG, skanninger
samt at mikroskopere.
Radiograf
På radiologisk afdeling vil du se patienter blive undersøgt på mange forskellige
måder: fx røntgen, ultralyd, CT-skanning og MR-skanning.
Fysioterapeut
Du vil blive introduceret til fysioterapeutens arbejde. Du vil få mulighed til at
afprøve forskellige hjælpemidler samt deltage på forskellige genoptræningshold sammen med patienter, der kunne have dårlig ryg, knæ el. lign.

Ergoterapeut
Du vil få introduktion til ergoterapeutens arbejde og uddannelse. Du vil se og
afprøve nogle af ergoterapeutens arbejdsopgaver ved selv at skulle spille
patient.
Sygeplejerske og social- og sundhedsassistent
Du vil komme til at gå sammen med personalet, som plejer patienterne. Du vil
få mulighed for fx at prøve at måle blodtryk og puls og deltage i plejen af
patienten.
Læge
Lægens arbejde består i at udrede patientens symptomer, stille diagnose og
iværksætte behandling. Du vil få mulighed for at følge en læge i en del af det
daglige arbejde.

Ansøgningsskema til særpraktik findes på uu.slagelse.dk eller hos din vejleder.
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