Green
Challenge

HVORDAN FÅR VI FLERE
TIL AT SKABE SUNDHED
OG TRIVSEL PÅ VORES
SUNDHEDSOMRÅDER?

WHY
Social- og Sundhedsskolens challenge er relevant, fordi vi
som skole har til formål at uddanne og videreuddanne
elever og kursister til kvalificerede og efterspurgte
medarbejdere inden for pleje, sundhed og pædagogik.
SOSU STV ønsker at være kendt og anerkendt som en
bevægelig og bæredygtig uddannelsesinstitution, der
gennem faglighed og fællesskab sætter varige spor i vores
omverden.
Derfor taler FN’s verdensmål om kvalitetsuddannelse,
sundhed og trivsel og bæredygtighed direkte ind i vores
mission og vision.

WHY
Denne bæredygtige omstilling skal for os, ses
i lyset af den store samfundsmæssige
udfordring, om mangel på velfærds- og
sundhedsmedarbejdere. Bæredygtighed skal
tænkes ind i en uddannelsessammenhæng i
form af at rekruttere- fastholde og
færdiggøre dygtige elever, som
efterfølgende forbliver en god arbejdskraft
på lang sigt på vores velfærdsområder.

HOW
Forløbet har været tilrettelagt som en åben
challenge for alle skolens elever, hvor eleverne
på eget initiativ, har meldt ind med forslag til
hvordan de mener, at vi får flere til at skabe
sundhed og trivsel på vores velfærdsområder.
Vores rolle har været at gå i dialog med
eleverne omkring problematikkerne på
området.

HOW
Fremadrettet er vores tanke, at tænke
vores challenge ind i forløbet innovationsog velfærdsteknologi, hvor elever aktivt
skal arbejde med vores challenge i
undervisningen, såfremt at det kan passe
ind i deres skoleperiode. Hvis ikke, vil vi
overveje at fastholde dette års koncept,
men med større fokus på elevinvolvering
på de enkelte hold.

WHAT
Pointer fra dialog med elever fra SOSU-STV:
• Uddannelsen skal tænkes mere i bredden i
forhold til, at få flere historier ud der henvender
sig til en større målgruppe, og med et særligt
fokus på hvordan man henvender sig til
målgruppen af mænd.
• Mere fokus på at eleverne anvendes til at
repræsentere uddannelsen.
• Kampagnevideoer, som skal vise hvad man kan
med uddannelsen.
-

WHAT
• Åbenhed på skolens hjemmeside omkring
studiemuligheder, studieboliger, og aktiviteter lokalt,
som gør det attraktivt at vælge uddannelse i vores
område.
• En opmærksomhed på gode studieboliger

• Presset på arbejdsmarkedet kan medføre en
praktikperiode hvor der kan være mangel på tid til
dokumentation og refleksion for eleverne. Derfor er
vejlederrollen og tiden mellem borgerne i praktikken
vigtig for eleverne.
• I forbindelse med frafald på uddannelsen, er der en
oplevelse af, at disse elever kan rekrutteres tilbage i
faget igen. Der efterspørges flere samtaler, nærvær og
et netværk elev til elev.

