
PLS oplæg til TR møde 

Det at have en studerende i praktik 
TR’s rolle 
...samt opmærksomhedspunkter på en socialpædagogisk 
arbejdsplads 



Præsentation  
Kira Liv Angelbo Christensen, faglig sekretær for PLS siden april 2015 

Arbejder primært med praktikkerne: oplæg, undersøgelser og sagsbehandling 

Sidder med i SL hovedbestyrelse, uddannelses - og overenskomstudvalg 

 



Det at have en studerende i praktik 
- Vigtigt at kende de studerendes afsæt til praktikken 

37% har aldrig arbejdet på en pædagogisk institution 

før?  

 

Forventningerne er større (2014 BEK) 

 

At være den gode studerende og den gode 

medarbejder 

 

Magtforholdet mellem praktikvejleder og den 

studerende 

 
 



Hvad siger PLS til de studerende? 



Din rolle som TR? 
Hils på, det kan betale sig! 
 
Ansættelsesbrev 
 
Fortæl om din funktion - den studerendes 
nærmeste livline.  
 
Overenskomst og arbejdsmæssig  
vejledning, uddel personalepolitikker og 
håndbog - følg op.  
 
Foreslå vejlederuddannelse -  
Kommer både din kollega og  
den studerende til gavn 
 
 
 
 

HUSK: Er den studerende medlem af PLS – er du deres 
tillidsrepræsentant. 
 



Vilkår for de pædagogstuderende 
- Repræsentativ undersøgelse 

Logbog 61 %, handleplaner 58%, institutionen og brugerne 30% 
 
61 % (planlagt) 48% (uventet) alenevagter eller alenetid 
 
62 % oplever månedligt at der er ændringer i arbejdsplanen, 27 % 
ugentlig 
 
24 % har oplevet vold i praktikken 
 
44 % oplever ikke at deltage i kurser. Ift.  supervision er det 30 % 
 
Plads til at være studerende!  



Overenskomst & de studerendes 
rettigheder § Det uddannelsesmæssige perspektiv skal 

tilgodeses.  

§ Kolonitillæg: 1 kolonidag = minimum 7,4 timer 

§ 2 omsorgsdage pr. barn til og med det 

kalenderår barnet fylder 7 

§ Ret til løn fra første sygedag 

§ Barnets første og anden sygedag (en 

mulighed)  

Lovgivning:  

Ret til 5 ugers ferie (6 ferie udbetales) 

Barsel 



Tak for ordet! 
Husk I må også gerne bruge os inde i PLS! 
 
Vi har alle en fælles interesse i at de kommende pædagoger har haft det bedste 
uddannelse undervejs og er fagligt kompetent når de er færdiguddannet.  
 
Vi arbejder på at få sendt en vejledning ud til institutionerne - men eller ring eller skriv 
til os.  


