Praktiske oplysninger og rammer for afvikling af konkurrencer i
SOSU SKILLS regionsmesterskab d. 1. oktober 2015

Kære konkurrencedeltager.
Vi glæder os meget til de kommende mesterskaber i SOSU SKILLS.
Her er nogle praktiske oplysninger til Jer.
Konkurrencemateriale
Ca. 3 - 4 uger før konkurrencerne (kick-off seminar d. 10. september) får I udleveret
baggrundshistorien (anamnese) til den opgave, I skal løse ved konkurrencen.
Selve opgaven bliver udleveret, ved konkurrencens start.
Ved regionsmesterskabet løser man typisk en stor opgave.
Besigtigelse af ”scenen”
Før konkurrencen starter har I, på konkurrencedagen evt. dagen før, mulighed for, i op
til 30 minutter at besigtige ”scenen”, så I kan orientere Jer i hvilke
remedier/materialer, der vil være til Jeres rådighed.
Sådan foregår besigtigelse af scenen:
I placeres sammen med Jeres vejledere foran scenen, dernæst vil en ”planlægger”
byde Jer velkommen og informere om scenens opbygning.
Eleverne kan stille afklarende spørgsmål.
Efterfølgende må eleverne besigtige scenen.
Tingene på scenen må IKKE afprøves. Der må ikke fotograferes eller på anden vis
kopieres fra materialet på scenen.
Vejlederne har ikke adgang til scenen.
I kan ikke regne med, at sceneopstillingen vil være den samme på
konkurrencetidspunktet som til besigtigelsen.
Ved selve konkurrencen må I gerne bruge Jeres forberedelsestid til at gå rundt på
scenen. I må røre ved tingene, men ikke flytte rundt på eller påbegynde arbejdet før
forberedelsestiden er slut.
På selve konkurrencedagen
Alle deltagerne skal være på plads min. ½ time før konkurrencedagen begynder.
Der vil være fælles åbning af konkurrencerne, hvorefter første hold får mikrofoner på.
De øvrige hold bliver ført til et venterum, hvor man skal opholde sig indtil man skal
konkurrere.
I må ikke have kontakt til mobil eller PC. I får mad og drikke i dagens løb.
Efter endt konkurrence kan I bevæge Jer frit omkring og vil få evt. PC og mobil tilbage.
Vi trækker lod om den rækkefølge I konkurrerer i.
Ved regionsmesterskaberne konkurrerer man over 1 dag, til DM konkurrerer
man i tre dage.
Konkurrencernes afvikling
Til regionsmesterskabet består konkurrencen af en stor opgave med en
planlægningsdel, en gennemførselsdel og en evalueringsdel.
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Ved regionsmesterskabet løses opgaven i tre dele:
Planlægningsdelen er på 10 minutter.
I denne tid får I uddelt opgaven, tid til at læse den, planlægge og fordele arbejdet
samt gøre Jer bekendt med det udstyr, I planlægger at bruge.
Gennemførselsdelen er på maks. 30 minutter.
Indenfor dette tidsrum skal I udføre, hvad der står i opgaven. ”Patienterne/borgerne”
er skuespillere eller ansatte fra praktik eller skole, der spiller Jeres borgere. Både I og
de vil bære mikrofoner, så dommere og tilskuere kan høre hvad der foregår.
Evaluering/refleksionsdelen er på 5 minutter.
Her får I mulighed for at forklare hvorfor I har handlet som I gjorde, samt få enkelte
ekstra spørgsmål i tilknytning til opgavens temaer. Bemærk at det er en konkurrence,
og IKKE en eksamenssituation, dvs. der vil ikke være en uddybet dialog med
dommerne om spørgsmålene og de enkelte temaer.
I vil have mikrofoner på under alle tre dele.
Ved DM februar 2016 vil der typisk være to store opgaver og 4 mindre.
Efter endt konkurrence voterer dommerne ud fra deres dommerskema.
Vinderparret ved regionsmesterskabet går videre til DM i SOSU SKILLS d. 4. - 6.
februar 2016 i Fredericia.
Vurderingskriterier
I vurderes ud fra følgende fem hovedområder

Planlægning og prioritering

Samarbejde og etik - kommunikation og sundhedspædagogik

Rehabilitering og sygepleje, medicin og hygiejne

Patientsikkerhed, ergonomi og lovgivning

Refleksion og evaluering (max 5 spørgsmål)
Vedr. påklædning på scenen
I skal bære reglementeret påklædning.
Man må medbringe typiske, nødvendige ting i uniformslommerne eks. kuglepen, saks
m.m. I må medbringe en lille håndsprit. I øvrigt henvises til almindelig
uniformsetikette. Alt, der skal bruges for at løse opgaverne, vil være på scenen.
Er du i tvivl om noget, så kontakt din vejleder.
Der kan forekomme mindre lokale ændringer.
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Eksempel på en typisk konkurrence dag:
1. OKTOBER 2015
8.15 – 8.25 Officiel åbning af regionsmesterskaberne
8.30 – 9.15
Hold 1
Elevdeltagere: Hanne og Anne
Dommere: Anne, Pia & Vivi
9.30 – 10.15
Elever
Dommere

Hold 2

10.30 – 11.15

Hold 3

11.30 – 12.15

Hold 4

12.45 – 13.30

Hold 5

13.45 – 14.30

Hold 6

14.30 – 15.00

Underholdning

15.00

Præmieoverrækkelse

God fornøjelse.
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