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SOCIALRÅDGIVER
Hvad Odsherred Kommune tilbyder som
praktiksted
Praktikken varer fem måneder og ligger som regel
i 4. eller 5. semester. Her får du mulighed for at
arbejde med fagligt relevante problemstillinger og
opnår kendskab til typiske arbejdsopgaver.
I praktikperioden bliver du tilknyttet en praktikvejleder, der sammen med dig planlægger dit praktikforløb. Alt afhængig af dit praktiksted vil du komme til at arbejde med relevant lovgivning, processer og opgaver.
Alle socialrådgiverstuderende afholder fælles studiecafé en gang om måneden, hvor I sammen reflekterer og sparrer over jeres læring, udvikling og
udfordring i praktikken. Uddannelseskonsulenterne
faciliterer den første gang, men herefter har de
studerende selv ansvaret for studiecaféen.
Der er i praktikperioden mulighed for, efter aftale
med praktikvejlederen, at besøge andre relevante
afdelinger.

Praktiksteder
• Center for Børn, Unge og Familier

Du vil i løbet af praktikken arbejde med borgere
med socialfaglige problemstillinger i forhold til lovgivningen. Dette tilrettelægges efter dine faglige
og personlige kompetencer samt dine læringsmål.
Din praktikvejleder tilrettelægger i samarbejde
med dig dine arbejdsopgaver. Odsherred Kommune
har udarbejdet et læringsmateriale til at arbejde
med målene. Disse udleverer uddannelseskonsulenten i starten af praktikforløbet.
Vi har fokus på, hvad det er, du skal ud og at lære i
praktikken og evaluere, hvordan det er gået, samt
hvad du skal arbejde videre med.
Du vil alt efter dine kompetencer og interesser
have mulighed for at komme på studiebesøg hos
andre ressourcepersoner i kommunen.

Hvad vi forventer af dig
Som elev har du ansvar for egen læring. Det er
vigtigt at være nysgerrig og at stille konstruktive
spørgsmål, og det er godt at komme med forslag til
eventuelle forbedringer.
Der er gode muligheder for at få indflydelse på
praktikperioden.

• Center for Job og Ydelser
• Center for Social og Psykiatri
Praktikstederne udbydes i professionsskolernes
praktikportal.

Faglig udvikling
Du vil blive præsenteret for socialfaglige problemstillinger og lære, hvordan du arbejder med disse i
en socialfaglig og lovgivningsmæssigkontekst.

Økonomi
Socialrådgiver uddannelsen er SU-berettiget under
hele uddannelsesforløbet.

Læs mere
Socialrådgiver, Absalon.

