Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Skole- og praktikplan for optag marts 2021
Fra 1. februar 2021 til 21. november 2023
2102 - Særplan – gælder kun elever der er en del af projekt ”Fra Ledig Til Velfærdsmedarbejder” i Odense Kommune
Periode

Datoer

Ferier og fridage

4. skoleperiode A

01.02.21 - 28.02.21

4u

1. skoleperiode A

01.03.21 - 07.04.21

5u

1. praktikperiode A
(primær)

08.04.21 - 07.09.21

1. skoleperiode B

08.09.21 - 23.11.21

1. praktikperiode B
(primær)

24.11.21 - 03.04.22

2. skoleperiode

1. maj og Grundlovsdag følger det enkelte praktiksteds regler
Ferie: Uge 29, 30 og 31 = 15 dage (19.07.21 - 08.08.21)
Prøvetiden udløber 07.07.21

Skoleuger

21 u 5 d

11 u
17 u 4 d

04.04.22 – 04.07.22

I perioden 24.12.21 - 02.01.22 afholdes 5 dages ferie.
24.12.21+25.12.21+01.01.22 er søgnehelligdage.
Ferie: uge 7 = 5 dage (14.02.22 – 20.02.22)
1. maj og Grundlovsdag følger skolens regler

2. praktikperiode
(psykiatri)
3. skoleperiode

05.07.22 - 23.10.22

Ferie: Uge 29, 30, 31 = 15 dage (18.07.22 – 07.08.22)

15 u 5 d

24.10.22 - 30.01.23
Fælles temadag: 30.01.23

I perioden 24.12.22 - 02.01.23 afholdes 5 dages ferie.
24.12.22+26.12.22 er søgnehelligdage.

13 u

3. praktikperiode
(PRIMÆR)
3. praktikperiode
(SOMATIK)
3. praktikperiode
(PRIMÆR)
4. skoleperiode B

31.01.23 - 16.04.23:

Ferie: Uge 7 = 5 dage (13.02.23 – 19.02.23)

11 u 6 d

17.04.23 - 09.07.23

1. maj og Grundlovsdag følger det enkelte praktiksteds regler

12 u 6 d

10.07.23 - 31.10.23

Ferie: Uge 28, 29, 30 = 15 dage (10.07.23 – 30.07.23)

12 u 2 d

01.11.23 – 21.11.23

12 u

3u

Afslutning den 21. november 2023
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Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Skole- og praktikplan for optag marts 2021
Ferieafvikling:
Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Du har samme ret til ferie som hidtil, men som noget nyt bliver ferien optjent løbende og kan afholdes allerede fra måneden efter.
Dette kaldes samtidighedsferie, og det sikrer, at også nyansatte kan holde ferie med løn.
Ferien optjenes over 12 måneder, fra 1. september til 31. august
Du optjener 2,08 feriedage pr. måned. Det er det samme som i dag
Den optjente ferie kan holdes i en periode på 16 måneder, fra 1. september til 31. december året efter
Den sjette ferieuge og de særlige ferietillæg, der er aftalt via ferieaftalerne i overenskomsterne, bliver ikke påvirket af den nye ferielov, og de bliver videreført som hidtil.
Elevforhold påbegyndt 2. september - 31. oktober:
Er elevforholdet påbegyndt i perioden fra den 2. september til den 31. oktober, har eleven ret til 5 ugers betalt ferie i den indeværende ferieafholdelsesperiode
Elevforhold påbegyndt 1. november - 30. juni:
For elevforhold påbegyndt i perioden den 1. november til den 30. juni gælder, at eleven efter § 42 har ret til 3 ugers betalt ferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie, hvis
kommunen holder ferielukket i perioden fra den 1. november til den 30. april i samme ferieår. Samtidig med tildeling a£ ferie efter § 42 optjener eleven ferie efter ferieaftalens
almindelige regler.
Elevforhold påbegyndt 1. juli - 31. august:
Hvis elevforholdet påbegyndes i perioden fra den 1. juli til den 31. august, optjener eleven ret til ferie efter de almindelige optjeningsregler i ferieaftalen.
I særlige tilfælde kan elever risikere ikke at have optjent nok ferie til at afholde den i planen fastsatte ferie. Kontakt din arbejdsgiver for at få klarhed over, hvad der præcist gælder for
dig.
Ansat den 1. september
Hvis elevforholdet påbegyndes den 1. september, har eleven ret til 5 ugers ferie efter § 42, stk. 3, da dette er første hele ferieafholdelsesperiode.
Den 6. ferieuge:
Du har ret til at afvikle 6. ferieuge uden løn, som er optjent i et tidligere ansættelsesforhold i din praktikuddannelse. Du skal være opmærksom på at du kan have fået
udbetalt feriegodtgørelse for 6. ferieuge fra din tidligere arbejdsplads. Hvis du er er ansat efter 1. august 2020, har du ikke ret til 6. ferieuge med løn før efter 1. maj 2021.
Tidspunkt for 6. ferieuge skal aftales med praktikstedet senest 4 uger før afholdelse. 6. ferieuge kan både afvikles som dage og timer.

_______________________________________________________________________________________________________________________
1)

Fagfordelingsdag: 31. december indeholder 5 arbejdstimer. De fem timer vil blive lagt oveni undervisningen på skolen i de(n) resterende skoleperiode(r). Den 31. december
afholdes som en hel fridag jf. overenskomsten

2)

Der er indgået lokalaftale med FOA for social- og sundhedshjælper elever og social- og sundhedsassistentelever om afholdelse på 1. maj og grundlovsdag.
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