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Kommunerne udbyder årligt 100 uddannelsespladser på
specialuddannelse i sundhedspleje til rådighed.
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Alle 98 kommuner bestræber sig på at afholde ansættelsessamtale indenfor den samme uge på året.
Kommunerne ansætter sundhedsplejerske studerende én
gang om året. Ansøgninger, der kommer uden for den
fastsatte ansøgningsfrist eller som ikke opnår en uddannelseskontrakt med en kommune vil som udgangspunkt
først komme i betragtning til en ledig uddannelsesstilling
det følgende år.



Ansøgningen sendes til hhv. Professionshøjskolen VIA og
Metropol, der på baggrund af ansøgerens erfaring forhåndsgodkender ansøgningen.



Professionshøjskolerne og et fordelingsudvalg bestående
af ledende sundhedsplejersker vurderer de godkendte
ansøgninger med henblik på at fordele ansøgningerne så
alle kommuner, der stiller pladser til rådighed tilgodeses.



Professionshøjskolerne sender samtidig afslag til de ansøgere der ikke opfylder de formelle krav.



Kommunerne indkalder de tildelte studerende til samtale.



En underskrevet uddannelseskontrakt er bindende og indebærer, at en ansøger ikke vil komme i betragtning til
stillinger i andre kommuner.
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Der laves to på hinanden følgende optagelsesrunder med
henblik på at fylde uddannelsespladserne.



Ansøgere der ikke har fundet en praktikplads efter de to
optagelses uddannelsesrunder har mulighed for at søge
optagelse ved næste års optag.



Er uddannelsespladserne på den skole man har søgt fyldt
op kan man blive tilbudt en plads på den anden skole.

Forventningsafstemning inden påbegyndelse af uddannelsen


Sundhedsplejerskestuderende vil under uddannelsen opleve, at uddannelsesopgaven løftes forskelligt i de 98
kommuner.



Praktik perioden består af 30 ugers klinisk uddannelse
om ugen, som tilrettelægges af praktikstedet.



Al afvikling af ferie og evt. omsorgsdage skal aftales med
praktikstedet. Ferie kan som udgangspunkt ikke forventes at kunne afvikles i de første tre mdr. af praktiktiden
da denne fungerer som prøvetid.
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