PRESSEMEDDELELSE DEN 27. NOVEMBER 2014
SOSU Nord elev vinder pris for praktikophold i udlandet
Social- og Sundhedsassistent Mette E. Petersen var i foråret i år, otte uger i praktik på et
Hospice i Wellington i New Zealand. Udover en oplevelse for livet og en masse ny viden,
kan Mette nu også tage en prisoverrækkelse med hjem til minderne.
Hvert år tager mere end 1000 elever fra erhvervsuddannelserne på et praktikophold i udlandet
med økonomisk tilskud fra PIU-ordningen – en ordning der giver mulighed for, at
praktikopholdet kan blive godkendt, som en del af den danske uddannelse, og hvor der gives
økonomisk tilskud til eleven, eller den danske arbejdsgiver. SOSU Nord samarbejder med
praktiksteder i mange forskellige lande – bl.a. Holland, England, Finland og New Zealand.
Årligt udskriver Styrelsen for Videregående Uddannelse i forbindelse med praktik i udlandet en
konkurrence til de elever, der har været afsted. Mette deltog i konkurrencen med hendes
fortælling om opholdet i New Zealand, hvor hun blandt andet fortæller om, hvordan det var at
skifte vinterstøvlerne ud med sandaler og at begå sig på den anden side af kloden.
”Det var svært for mine kollegaer, især for min vejleder, at vide, hvad jeg måtte, og hvad jeg
kunne. Mit kompetenceområde var ukendt for dem, da de ikke har noget, der svarer til en
Social- og Sundhedsassistentuddannelse i New Zealand.” Skriver Mette i hendes fortælling, der
var glad for, at SOSU Nord kunne hjælpe med information på engelsk, så alle bedre kunne
forstå, hvilke opgaver Mette måtte udføre.
Mette beskriver den triste situation, det var at møde uhelbredelige syge mennesker i deres
sidste tid, men også, hvordan hun oplevede en afklarethed blandt patienterne og at der mest af
alt herskede en kærlig stemning på sengeafsnittet. Mette afslutter hendes fortælling med
erkendelsen: ”Jeg tog i praktik for at lære om døden. Da jeg kom hjem, havde jeg lært mere om
livet, end om døden.”
Konkurrencen blev i dag, den 27. november, afgjort og præmieret på en konference i
København om, hvordan europæisk uddannelsessamarbejde kan bidrage til at øge kvaliteten i
uddannelser og danske læringsmiljøer. Mette var oppe imod 54 andre historier og 12 film og fik
en andenplads og en præmie på kr. 3.000.
Mettes fulde fortælling udkommer på mandag den 1. december.
Konferencen i København var arrangeret af Uddannelses- og forskningsministeriet i samarbejde
med Europa-Kommissionens Repræsentation.
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