Forventninger til elever
I Albertslund kommune har praktikvejlederene på en temadag i januar 2019 udarbejdet fælles
forventninger til dig som elev.
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Du udviser ansvarlighed overfor din uddannelse og de opgaver du skal udføre
Du møder forberedt til samtaler og elevtimer
Du møder til tiden
Du møder stabilt
Du er opsøgende, undrende og reflekterende
Du er engageret
Du har hjertet på rette sted
Du indgår i gruppen/ bliver en del af personalet
Du er villig til at lære af alle
Du kan sige til og fra
Du er nærværende overfor personale og beboer
Du kan se konstruktiv kritik som læring
Du har tavshedspligt og oplysningspligt
Du skriver logbog
Du Fortæller hvis du har noget, der fylder fysiks eller psykisk
Du siger hvis du har en dårlig dag
Du kender dit ansvars og kompetenceområde
Du overholder kommunes regler og retningslinjer
• Mobilpolitik
• Rygepolitik
• Uniforms etikette
• Hygiejne og smitte regimer
• Affaldspolitik

Den gode vejleder og et godt læringsmiljø
Praktikvejlederne i Albertslund Kommune har på temadag i januar 2019, drøftet hvordan vi kan
sikre et godt læringsmiljø for dig som elev og hvordan vores rolle som vejleder bør være.
Vi vil som vejledere tilstræbe følgende:
• At være imødekommende og anerkendende
• At være lyttende og støttende
• At være rummelige og inkluderende
• At være engagerede i elevarbejdet
• At tilgodese din individuelle læring
• At være nærværende – både fysisk og psykisk
• At være motiveret og forberedt til samtaler.
• At tage os tiden til dig som elev
• At vi kan se de barrierer du evt. kan have i din læring
• Er god til at lære fra sig
• At kunne modtage konstruktiv kritik
• Synliggør elevopgaven for vores kollegaer i personalegruppen, så de tager medansvar for dig
som elev
• At vi er forberedte og planlægger din læring sammen med dig
• At give dig konstruktiv feedback
• At gøre brug af tværfaglig personale i din læring

Som praktikvejledere vil vi gerne medvirke til at skabe et godt læringsmiljø for dig som elev. Nogle
af de ting, vi mener skal være til stede er følgende:
• Høj faglighed blandt vejledere og personale
• Prioritering af elevtid og aftaler i gruppen
• At der er plads til forskellighed
• At vi alle er rummelige
• Vi vil tilstræbe 1 elev pr vejleder
• Uddannelse af elever er en fælles opgave i personalegruppen
• At grupperne ikke gør tingene alt for forskelligt
• At der er tid og rum koordinering vejledere imellem
• At der er fleksibilitet mellem grupper/ huse/ afdelinger
• At eleven tages godt i mod og får en god introduktion
• At der er et godt arbejdsmiljø kollegaer imellem
• At vi har et rum, hvor vi kan drøfte din læring

