Invitation
Kick-off-seminar for SOSU SKILLS 2015-2016
Skal du være med til DM i SOSU?
Der skal afholdes regionale mesterskaber d. 1. oktober 2015, og danmarksmesterskaberne (DM) afholdes d. 4. – 6. februar 2016.
Alle social- og sundhedsskoler gennemfører lokale udtagelseskonkurrencer. De
dygtigste går videre til regionale mesterskaber. Og fem elevpar vil gå videre til DM.
De mange aktører, der skal medvirke til at få disse mesterskaber gennemført, inviteres nu til et seminar for at få inspiration og udveksle erfaringer om, hvordan de
spændende konkurrencer kan tilrettelægges.
Målgrupper for Kick-off-seminar:
Elever, trænere fra skoler og praktik, dommere, medlemmer af lokale uddannelsesudvalg samt FOA’s elevansvarlige og centrale elevteam – der ønsker at
medvirke til at udvikle og gennemføre mesterskaberne.
Indhold:
DM i SOSU skal nu gennemføres for sjette gang. På kick-off seminaret vil I møde
danmarksmestrene fra 2015. De vil fortælle om, hvordan de forberedte sig og give
gode ideer til kommende deltagere.
I vil også møde repræsentanter for det faglige udvalg PASS, der vil orientere om
visionerne for DM. PASS ønsker at højne fagligheden og profilere uddannelserne
ved hjælp af mesterskaberne.
Der vil være faglige oplæg, der omhandler indholdet i årets konkurrenceopgaver og
oplæg, der sætter fokus på en anden faglig dimension, nemlig den mentale forberedelse. Og der vil være plads til erfaringsudveksling
Sidst men ikke mindst: Opgaven til de regionale konkurrencer vil blive udleveret.

Praktiske oplysninger:
Seminaret afholdes torsdag d.10. sep. 2015 kl. 9.30 – 15.30.
Kick-off seminaret afholdes på
FOA Social- og Sundhedsafdeling
Godthåbsvej 15
2000 Frederiksberg.
Tilmelding på www.passinfo.dk
under konferencer
senest torsdag den 3. september.
Deltagelse er gratis.

Program for kick-off seminar d. 10. september 2015
Kl. 9.30

Morgenkaffe med brød

Kl. 10.00

Velkomst til alle
v/ Palle Nielsen, formand for FOA Social- og sundhedsafdelingen

Kl. 10.10

Hvorfor vi støtter DM i SOSU?
DM’s betydning for uddannelsernes faglige niveau og image.
v/Torben K. Hollmann, FOA, medlem af PASS

Kl. 10.20

Film om DM i Skills – med klip fra SOSU-faget

Kl. 10.35

Formål og idé med mesterskaberne
Arbejdspladserne efterspørger dygtige elever
v/ Helle Stang Traasdahl, Københavns Kommune. Medlem af PASS

Kl. 10.45

Kort pause

Kl. 11.00

Vinderne af DM i SOSU 2015
Danmarksmestrene fra 2015 fortæller om forberedelserne og vejen til DM.
v/ Sofie Ramy Corfitzen & Stephanie Sejling Clausen tidl. elever SOSU Silkeborg
Birthe Maesen og Rie Grotkjær, trænere v. SOSU Silkeborg

Kl. 11.45

Rammer og regler for regionale mesterskaber
Opgaven til de regionale mesterskaber udleveres.
v. Annie Philipsen, medlem af arbejdsgruppen

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.45

Oplæg om bariatri v/ Malene Alexandrowiz fra COBI Rehab

Kl. 13.40

Lidt om planerne frem til DM v/Karen Therkildsen, PASS

Kl. 13.45

Kort pause m. kaffe

Kl. 13.55

I grupper:
Elever: Snak med Sofie og Stephanie og mød de andre elever, der skal dyste.

Kl. 14.10

Oplæg om sårpleje v/ Majbrit Fromberg uddannelseskoordinator Brøndby kommune

Kl. 13.55

Trænere: Coaching af elever - hvordan forbereder man elever til konkurrence?
Oplæg v/ Martin Lundgaard tidl. elitespiller i badminton

Kl. 13.55

Dommere: Om at dømme ved en konkurrence. Se bedømmelsesskemaerne.
V. overdommer ved DM, Lotte Meilstrup og Claus Jensen, medlem af arbejdsgruppen

Kl. 13.55

Uddannelsesansvarlige fra kommuner og regioner, LUU-medlemmer, FOA’s
elevansvarlige og centrale elevteam mfl.:
Hvordan kan mesterskaberne understøttes på det organisatoriske plan?
V. Helle Stang, LUU medlem, Hanne Helleshøj, Skoledirektør og Karen Therkildsen, PASS
Farvel og tak for i dag

Kl. 15.30

