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Aftale om rammer og vilkar under specialuddannelsen i Borgerncer Sygepleje

Forventning

Vejleder
B(Z)ger og undervisningsmateriale
K(Z)rsel der er relateret til
uddannelsen
Srerligt i forbindelse med
eksamensopgaverne

Jobsituation efter endt uddannelse

Eventuel afbrydelse af studiet
L(Z)nindplacering efter endt
uddannelse
Yderligere
lkrafttrredelse og opsigelse

'n)norddjurs
komn"\unc

Du medvirker aktivt, refleksivt og konstruktivt til l(Z)bende evaluering og justering af dit uddannelsesforl(Z)b i tret
samarbejde med leder, kollega og vejleder.
Du tager medansvar for, at dit arbejde og uddannelse i den interne klinik er rettet imod dit uddannelsesforl(Z)b og
funktionen som Borgernrer Sygeplejerske.
Du vii fa tildelt en vejleder under uddannelsen.
Der planlregges 2 timers vejledning / supervision pr uge.
Betales af arbejdspladsen, i det omfang det er aftalt med leder forud for indk(Z)b.
K0rsel under teori og intern klinik h0rer under personligt befordringsfradrag i de gceldende perioder.
Merk0rsel i forbindelse med ekstern klinik afholdes af arbejdsgiver, og honoreres jf. personalepolitikken. Ved mulighed
for samk0rsel, forventes dette.
K0retid af10nnes ikke.
I forbindelse med udarbejdelsen af den interne eksamensopgave i slutningen af 1. uddannelsesafsnit, har du udover de
30% studiefri i klinik, 1 dags yderligere fri, til at frerdigg(Z)re opgaven efter endt vejledning fra skolen og 1 studiedag til
eksamensforberedelse.
I forbindelse med udarbejdelsen af din afsluttende eksamensopgave og eksamensforberedelse, har du udover de 30%
studiefri i klinik, 1 dags yderligere fri, til at frerdigg(Z)re opgaven efter endt vejledning fra skolen og 1 studiedag til
eksamensforberedelse.
Som nyuddannet specialsygeplejerske er du efter endt uddannelse garanteret en stilling, i det omrade, du har orlov fra.
Pa samme gennemsnitlige timetal og samme vagtlag som f(Z)r uddannelsen.
Du varetager funktionen og er indstillet pa, at dine tilegnede kompetencer er nye i organisationen og derfor vii der vrere
behov for justeringer og tilpasninger, som du bidrager til. I forbindelse med dette tages der afsret i Sundheds- og
Omsorgsomradets transferstrategi.
Safremt studiet afbrydes, vender du tilbage til den stilling, du har orlov fra. Du vii fa samme l(Z)nvilkar som f(Z)r
uddannelsen blev pabegyndt. Der kan vrere tale om en form for overgang i forbindelse med at en afl(Z)nnet funktion,
varetages af en anden medarbejder, svarende til almindeligt opsigelsesvarsel.
Den nyuddannede specialesygeplejerske i borgerncer sygepleje af10nnes i henhold til Sundhedskartellets overenskomst og
l0nindplacering for sygeplejersker med specialuddannelse i borgerncer sygepleje.
Under uddannelsen far du orlov fra din nuvrerende stilling, svarende til uddannelsens varighed.
I forbindelse med optagelse pa uddannelsen udfrerdiges et ansrettelsesbrev, indeholdende en personlig l(Z)naftale.
Aftalen trreder i kraft juli 2021 og erstatter tidligere aftale. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 maneders varsel til
en maneds udgang.
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