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PÅ VEJ MOD SSA

Vordingborg Projektet – På vej mod SSA
Denne pjece henvender sig til social – og sundhedshjælpere og
sygehjælpere, ansat i Afdeling for Pleje og Omsorg, som ønsker at
videreuddanne sig til social – og sundhedsassistent.
Baggrund
I Vordingborg Kommune er der et behov for at uddanne flere social –
og sundhedsassistenter. Dette skyldes en forøget kompleksitet af den
pleje, rehabilitering samt behandlende indsats og lindring, som
borgerne har behov for i hverdagen.
Flere ansatte har ytret ønske om en sådan kompetenceudvikling,
men er hidtil blevet begrænset af de økonomiske vilkår under
uddannelsen.
Med Vordingborg Projektet bliver det nu muligt for dig, som er ansat
som social – og sundhedshjælper eller sygehjælper, i Afdeling for
Pleje og Omsorg, at videreuddanne dig til social – og
sundhedsassistent under de projektvilkår, der medfølger.
Som en del af projektet forventes det, at 12 ansatte er under
videreuddannelse til social – og sundhedsassistent.
Hvert distrikt råder over 1- 2 af uddannelsespladserne og er der flere
ansøgere end det prioriteres en venteliste til de næstfølgende hold.

Vilkår
For at blive optaget på uddannelsen på projektvilkår, er det et krav,
at du er berettiget til voksenelevløn og er ansat som social- og
sundhedshjælper eller sygehjælper i et af afdelingens distrikter.
Under uddannelsen vil du få orlov fra din nuværende stilling uden løn.

Din ansættelse som social – og sundhedsassistentelev vil
være dækket af voksenelevløn samt et løntilskud på ca.
4500 kr. Den præcise takst for løntilskuddet forventes
afklaret primo august 2016.
Skal du på et opkvalificeringsforløb, forud for social – og
sundhedsassistentuddannelsen, gælder samme
økonomiske vilkår.
Du vil få betalt dine bøger, og transportgodtgørelse sker
efter gældende regler.
Efter endt uddannelse vil du vende tilbage til det distrikt,
hvorfra du har orlov. Du vender tilbage til samme timetal
og i den type vagt, som du forlod. Det kan ikke garanteres,
at du kommer tilbage til samme vagthold.
Indstillingen er, at du ikke går ned i løn, når du vender
tilbage som nyuddannet social – og sundhedsassistent.
Optagelseskrav
Du er uddannet social- og sundhedshjælper med bestået
grundfag dansk på D – niveau og naturfag på E – niveau.
Du kan fremvise certifikater i førstehjælp og
brandbekæmpelse.
Hvis du er uddannet sygehjælper, eller har et social- og
sundhedshjælper bevis uden grundfagene dansk og
naturfag, forudsættes det, at du gennemfører og består et
opkvalificeringsforløb på 6 uger – forud for din optagelse
på social – og sundhedsassistentuddannelsen.
Det er vigtigt at gennemføre opkvalificeringen i 2016, da
der er nye vilkår gældende fra 2017.

Det forventes fra skolen, at ansøger kan anvende IT og har
en computer eller tablet, der kan medbringes i skoleforløb.
Såfremt du ikke har en computer til rådighed kan udlån
aftales.
Uddannelsespladser
Der sigtes på rekruttering af ansøgere til opstart på socialog sundhedsassistentuddannelsens hovedforløb oktober
2016, hvor der er 5 uddannelsespladser til rådighed.
Øvrige kvalificerede ansøgere starter i jan, marts samt april
2017, hvor der reserveres 7 uddannelsespladser.
Det forventes, at der i 2017, kan forekomme
gennemgribende ændringer på SSA uddannelsen, hvorfor
opstart i 2017 på nuværende tidspunkt ikke kan planlægges.
Hvordan du søger
I princippet kan 1 til 2 ansatte pr. distrikt optages på socialog
sundhedsassistentuddannelsen
efter
gennemført
ansættelsesforløb, hvor distriktsleder har udtalt sig om
egnethed i forbindelse med ansøgningen.
Inden 9. juni 2016 bliver der i det enkelte lokaludvalg
drøftet, hvorledes tilbuddet formidles.
Er du en af de ansatte, der kan søge uddannelse som en del
af Vordingborgprojektet, skal du fremsende ansøgning til
uddannelseskoordinator indeholdende følgende:







Udtalelse fra distriktsleder
Straffeattest
Eksamensbevis fra grundskole
Eksamensbevis fra afsluttet SSH, sygehjælper samt
evt. anden uddannelse
Motiveret ansøgning
Lønsedler for 1248 timers beskæftigelse i distriktet

Du bedes fremsende din ansøgning på mail til
aeldresikkerpost@vordingborg.dk. Mærk din ansøgning med
”Vordingborg Projektet – ansøgning til SSA uddannelse”.
Uddannelseskoordinator indkalder dig efterfølgende til
ansættelsessamtale.
Deltagerne ved samtalen er,foruden uddannelseskoordinator,
også 1-2 repræsentanter fra ansættelsesudvalget til SOSUelevuddannelse i Vordingborg Kommune. Du kan komme til
samtale med repræsentanter, der arbejder i samme distrikt
som du selv, men der stiles imod at undgå det.
Et uddannelsesforløb medfører, at du løsrives fra dine vante
rutiner, arbejdsgange og vanlige måder at anskue praksis og
verden på. Samtalen vil derfor have til primært formål at
afklare, hvorvidt du er åben og parat til en sådan ny læring
og kompetenceudvikling.
Ansættelsesudvalget udvælger bedst kvalificerede til
uddannelsen, og du vil modtage brev om, hvorvidt du
tilbydes uddannelsesaftale på projektvilkår

Tidsfrister
Ansøgningsfrist
Ansøger modtager brev
om samtale
Afholdelse af
ansættelsessamtaler
Ansøger modtager
bekræftelse/afslag på
ansættelse
RKV og skolens
godkendelse af ansøgere

10.Juni
Uge 25
Uge 26
Uge 27
Uge 27

Opkvalificeringsforløb 6 uger
Opkvalificeringsforløb,
SOSU Nykøbing

D. 8. august – 18. september
2016.
(Introduktion på skolen d. 8.
august 2016).
Undervisning vanligt mellem kl.
8.15 – 15.30
Afsluttende prøve i enten
dansk eller naturfag i uge 37

Opkvalificeringsforløb,
SOSU Sjælland,
Ringsted

14. september – 30. oktober
2016.
Grundfagseksamen d. 27. eller
28. oktober.

Social- og sundhedsassistent hovedforløb
oktober 2016 – 5 pladser
SSA, SOSU Nykøbing
31. oktober 2016
SSA, SOSU Sjælland,
Næstved afd.

31. oktober 2016 –
3. juni 2018

SSA hovedforløb januar, marts, april 2017 – 7 pladser eller
venteliste
Datoer følger.
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