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OM SOSU-HJÆLPER UDDANNELSEN
Er du med i Vordingborg Modellen og godt i gang med
at blive klar til SOSU området?
Så er tiden kommet til, at du skal gøre dig overvejelser om Social
– og sundhedshjælperuddannelsen og om, hvordan du kan blive
optaget.
Optagelse på Grundforløb 2
Du skal starte på grundforløb 2, hvis du har afsluttet grundskolen
for mere end et år siden. Som deltager i Vordingborg Modellen vil
dit uddannelsesforløb ske på SOSU Nykøbing.
Forløbet har en varighed på mellem 10 – 20 uger. Skolen vil
vurdere, hvor meget af grundforløbet, du har behov for, for at få
adgang til hovedforløbet.
Som deltager i Vordingborg Modellen har du mulighed for at blive
ansat på Grundforløb2 og dermed modtage løn under
uddannelsesforløbet. Løn under Grundforløb 2 gælder også, hvis
du i projektet ønsker at gennemføre uddannelsen på ordinær løn
frem for voksenelevløn (hvor du skal have arbejdet inden for faget
1248 timer)
For ansættelse på grundforløb 2 er det et krav, at:


Det af din arbejdsgiver er vurderet, at du evner social – og
sundhedshjælperbranchen



Det af din arbejdsgiver er vurderet, at du evner social – og
sundhedshjælperuddannelsen – praktisk som teoretisk

Som deltager i Vordingborg Modellen starter din optagelse på
uddannelsen med, at du ansøger kommunen om en elevplads på
Grundforløb 2. Du kan finde annoncen på www.vordingborg.dk,
kig under ”job i kommunen”. I din ansøgning kan du med fordel
beskrive:
 Hvad du har fået ud af at deltage i Vordingborg Modellen
 Hvad du har lært i forløbet – om dig selv? Om branchen?
 Hvorfor du gerne vil være social – og sundhedshjælper?
 På hvilken måde netop du kan blive en god social – og
sundhedshjælper?

Dokumentationskrav til din ansøgning:




Motiveret ansøgning – beskriv ud fra ovenstående
Udtalelse fra arbejdsgiver
Eksamensbeviser fra grundskole samt evt. tidligere
gennemførte uddannelser

Optagelse på Social – og sundhedshjælperuddannelsen
Når du er optaget og ansat på Grundforløb 2 skal du ikke ansøge
om elevplads til social – og sundhedshjælperuddannelsen, idet din
uddannelsesaftale også vil omfatte hovedforløbet.
Din videre ansættelse på hovedforløbet er dog betinget af, at du
består følgende på Grundforløb 2:




Den afsluttende grundforløbsprøve
Fagene Dansk (D-niveau) og Naturfag (E-niveau)
Certifikatfagene
Førstehjælp
og
Elementær
brandbekæmpelse

Kort om social – og sundhedshjælperuddannelsen
Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder, og den veksler mellem
skoleperioder og praktikperioder. Du er normalt i skole i 17 uger
og i praktik i 38 uger. Uddannelsen er delt op i 3 skoleperioder og
3 praktikperioder.
Du vil få undervisning i uddannelsesspecifikke fag som Social – og
sundhedssektoren, Pleje og Dokumentation, Rehabilitering og
Social og sundhedsfaglig indsats, Psykologi og Kommunikation
samt Arbejdsmiljø og ergonomi.
Du kommer i
praktikperioderne
hjemmeplejen.

praktik i
Vordingborg Kommune,
og
afholdes
på
både plejecenter
og
i

Du kan læse mere om uddannelsen på www.sosunyk.dk
Har du spørgsmål i forbindelse med optagelsen på uddannelsen
eller om uddannelsen kan du kontakte Christina Graungaard,
uddannelseskoordinator, tlf. 55362996.
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