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Lærebog i praktikken, trin 1 Henrik Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Lærebog i praktikken henvender sig
til elever på social og sundhedsuddannelsen, trin 1 og er tænkt som en hjælp til at arbejde med målene i

praktikperioderne.

Bogen har et indledende kapitel om uddannelsessamtaler. Herefter følger 19 kapitler, et for hvert mål i
praktikkuddannelsen. I hvert kapitel får eleven hjælp til at læse og forstå målene, og der er forslag til en lang
række opgaver, der kan gøre det lettere og mere udbytterigt at arbejde med målene i praksis. Der er lagt vægt

på, at opgaverne kan løses i praktikken sammen med borgerne, og dermed bliver en naturlig del af
arbejdsopgaverne. Hermed er lagt op til læring i praktikken med en tydelig kobling af teori og praksis.

Elevens praktikvejledere vil også kunne have glæde af bogens konkrete forslag til, hvordan eleven kan
arbejde med målene. 
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