Procedure for prøvetidsvurdering af social- og
sundhedsassistentelever
Gælder for SSA elever, som er ansat i K-17 og Region Sjælland og som er i praktik 1 i en kommune i K -17.
Formål
At sikre en ensartet og regelmæssig vurdering af elevens samlede kompetence under prøvetiden, i forhold til
varetagelse af stilling som social- og sundhedsassistentelev.
Ved tvivl om de samlede punkter udløser en ”tilfredsstillende” eller ”ikke tilfredsstillende” vurdering, sker den
samlede vurdering i et samarbejde imellem praktikstedet og uddannelseskonsulenten i kommunen.
Arbejdsgang
Prøvetidssamtaler holdes efter 4 uger og efter 8 uger i den første praktik.
Prøvetidsvurdering efter 4 uger
Ved en tilfredsstillende vurdering
Ved en samlet ”tilfredsstillende” vurdering deltager elev og ansvarlig vejleder.
Ved en samlet ”ikke tilfredsstillende” vurdering
Ved en samlet ”ikke tilfredsstillende” vurdering, afholdes der møde hvor elev, ansvarlig vejleder, evt. stedets leder
og uddannelseskonsulent/koordinator fra den kommune, som eleven er i praktik i, deltager. Bed skolen om at
deltage i samtalen, hvis i mener, at det giver mening i elevens situation.
Herfra skal der foreligge et referat hvor problemstillinger beskrives og der skal udarbejdes handleplan.
Prøvetidsvurdering efter 8 uger
Ved en tilfredsstillende vurdering
Ved en samlet ”tilfredsstillende” vurdering deltager elev og ansvarlig vejleder.
Ved en samlet ”ikke tilfredsstillende” vurdering
Ved en samlet ”ikke tilfredsstillende” vurdering, afholdes der møde hvor elev, ansvarlig vejleder, stedets leder og
uddannelseskonsulent/koordinator fra den kommune, som eleven er i praktik i, deltager. Bed skolen om at
deltage i samtalen, hvis i mener, at det giver mening i elevens situation.
Herfra skal der foreligge et referat hvor problemstillinger beskrives.
Efter prøvetidsvurderingen
Prøvetidsvurderingen efter 4 og efter 8 uger, samt referat af samtalerne, sendes til
uddannelseskonsulent/koordinator i den kommune, som eleven er i praktik i.
Ved regionsansansatte elever, sender uddannelseskonsulenten/koordinatoren vurderingen videre til Region
Sjælland på mail: KHRJURASSA@regionsjaelland.dk
Ved en ikke tilfredsstillende vurdering efter 8 uger er det efter prøvetidssamtalen den ansættende myndighed
der indkalder til tjenestelig samtale og bestemmer endeligt udfald på baggrund af de oplysninger, som
praktikstedet har indsendt.
Ved ikke tilfredsstillende vurdering er der mulighed for regionens deltagelse, hvis dette findes relevant.
Praktiksted informeres fra regionen hvis eleven indkaldes til samtale, samt om udfald af samtalen.

Om prøvetid








Hvad er prøvetid?
De første 3 måneder af uddannelsesaftalen er en gensidig prøvetid, hvor elev og arbejdsgiver har
mulighed for at bedømme om uddannelsesaftalen skal fortsætte eller ophøre.
Efter prøvetidens udløb, kan parterne normalt ikke opsige uddannelsesaftalen.
Hvordan beregnes de 3 måneders prøvetid?
Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
Hvis eleven er fraværende i mere end 5 uger på grund af sygdom, supplerende
skoleundervisning, graviditet, barsel adoption eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold, kan
prøvetiden forlænges.
Prøvetiden kan ikke forlænges pga. ferie.
Praktikstedets rolle i prøvetiden
Det er meget vigtig elevens egnethed følges tæt i prøvetidsperioden og at praktikstedet så tidligt
som muligt handler på eventuelle problemstillinger.
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