
 
Norge/ Voss 

I Voss har Rogne Videregående Skole kontakt til plejehjem og børnehaver i 

Voss og omegn. 

 
Se også http://rov.hfk.no/templates/SchoolFrontpage.aspx?id=10786 

 
Hvor længe varer praktikken? 

Praktikken udgør 1 kalendermåned.  

 

Hvor kan jeg komme i praktik? 

Som SSA-elev vil du kunne komme i praktik på plejehjem og dagcentre.  

Nedenfor ser du billeder fra et eksempel på praktiksted for SSA-elever. 

 

Hvor kan jeg komme til at bo? 

Skolen vil være behjælpelig med at finde et sted at bo. 

 

Økonomi: 

Det er muligt at få økonomisk tilskud fra Social- og Sundhedsskolen Fyn / Leonardo da Vinci, så  

længe der er en bevilling. Du får også din løn fra dit danske ansættelsessted under praktikopholdet. 

 

Transport: Mulighed for fly og tog til Voss eller færge & egen bil til Kristiansand og derfra til 

Voss 

 

 

           
Vetleflatens omsorgscenter                                       Voss og omegn   

 

 

              

 



Opsøgende besøg 7. – 9. oktober 2013 i Voss, Norge 

 

Rogne Vidaregåade Skule 
 
Skolen har 80 elever i dagtimerne, og 
lidt over 20 voksne i aftenskole. Både 
barna- ungdomsarbeitar-uddannelsen 
og helsearbeitar-uddannelsen 
gennemføres ved først to år i skole og 
derefter to år i praktik. 
Skolen har kun ansvar for de to år på 
skole. Skoleårene hedder hhv. Vg1 
(eleverne er 15-16 år og nogle få 
voksne) og Vg2 
Vg1 har praktik 1 dag om ugen 
Vg2 har seks ugers praktik. Vg2 har to 
linjer: helse-arbejderfag og børne- og 
ungdomsarbejderfag. 
Lærerne besøger eleverne i praktikken. Alle skal have besøg mindst to gange - nogle får flere besøg.  
Skolen har ansvar for alt med skole og praktik de første to år. 
De sidste to år får eleverne job i kommunen. De får et års løn fordelt over to år. Nogle kommer på 
sygehuset, meget få kommer på i psykiatrien. De fleste i ældreplejen (hjemmetjenesten = hjemmehjælp og 
hjemmesygeplejen). 
 



Uddannelsen afsluttes med en to 
dages teoretisk-praktisk prøve.  
 
Mange tager dog ikke de to praktiske 
år, men læser videre til sygeplejersker, 
pædagoger etc. via Vg3 (påbygg), der 
kvalificerer dem til universitet og 
proffesionsuddannelserne.  
 
Rogne-skolens krav til elever, der 
rejser ud: Lidt eller ingen fravær. 
Hårdtarbejdende (alle opgaver skal 
være afleveret). Socialt velfungerende.  

 
Rognes elever rejser af sted i fire uger (28 dage) i foråret. De må ikke have noget med medicin at gøre 
(heller ikke overvåget eller se på).  
 
Rognes elever ansøger i december og kommer så til interview. Knut fortæller, hvor mange bevillinger 
skolen får, og inden jul sendes ansøgninger til udlandet. Praktikken ligger op til påsken (fire uger før eller 
efter påske). Sidste år havde skolen seks pladser.  
 
Der er mulighed for at komme i praktik på hjem for psykisk udviklingshæmmede (PA). Bemærk, at der 
arbejdsdagene om eftermiddagen. 
  



 
 

Vetleflaten omsorgscenter - kommunalt 
 
Hjemmet (sykeheim) består af fire afdelinger, der hver har to 
grupper.  
Hver gruppe har otte beboere, så der er 64 beboere i alt. Hjemmet 
har en demensafdeling, som omfatter to grupper. 
På arbejdsdagen, som enten løber fra 7.15, 7.30 eller 8.00 - 14.30 
eller 15.00 er der fem medarbejdere om otte beboere.  

Faggrupper: 
Hjælpeplejere, sygeplejersker, ufaglærte, sygeplejere og rengøringspersonale. 
Herudover er der fodterapeut, aktivitetsafdeling (aktivitør - et trin under ergoterapeut) + ergo en dag om 
ugen og tilsynslæge to om ugen. 
 

Varm mad leveres fra sygehuset i byen 
hver dag til middag. Hjemmet står selv 
for kold aftensmad. 

 

 

 

  



Logi 

Mulighed 1 
Internat ved Rogne Vidaregåande Skule. Her er 
enkeltmandsværelser, hvor man deler toilet og bad to og to. 
Pris: ca. 1500 NOK pr. person/uge. Der er fælleskøkken og 
max. ni beboere ad gangen. 

 

 

 

 

 

 

Mulighed 2  
Hytte op ad bjergside (5 minutters gang ned - noget 
længere op). 
Man bor på enkeltmandsværelser, men deler måske 
hytten med andre. Der går ikke bus derop. 
Pris: 5000 NOK pr. person/måned. Der er fælleskøkken og 
max fem beboere. 
Wi-Fi inkluderet 

 

 

 

 

  



Mulighed 3 (nødstilfælde) 
Voss Apartments (www.voss-apartments.no)  
Pris: 5500 NOK pr. person/måned i 
enkeltmandsværelser med eget toilet og bad. Der er 
fælleskøkken på gangen. Wi-Fi inkluderet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voss-apartments.no/

