Eksempler på lokale sammensatte introduktionsforløb
til SOSU-området
Marts 2021

Et samarbejde
mellem Billund,
Fanø, Esbjerg, Varde,
og Vejen
Kommuner

V I L DU VÆ RE V O RE S N Y E KO LLE G A ?

SOSU Start
For dig, der er over 25 år.

Røg- og tobaksfri skoletid
-tak fordi du ikke ryger her

SOSU Start
VIL DU VÆRE VO R E S N Y E KO LLE G A? V I HJ ÆL P ER D IG P Å V EJ, S Å D U
FÅR MUL I GHED F O R AT S TAR TE P Å E N S O S U U D D A NNEL S E I F O R Å R ET
2 021.

1) Første skoleperiode

Du starter med to ugers kursus på
SOSU Esbjerg, hvor du introduceres
til SOSU faget og får en begyndende
viden om fagområderne på en social- og
sundhedsuddannelse.

Vi finder samtidig i fællesskab ud af, om
der er områder, som du skal opkvalificeres
indenfor for at blive optaget på en SOSU
uddannelse.

2) Første praktik

Anden praktik er ca. 4 uger på et plejecenter
eller i hjemmeplejen, hvor du får mere
erfaring med dine arbejdsopgaver og
bliver endelig afklaret på, om du ønsker
og er egnet til at tage SOSU-uddannelsen.
Under dit praktikophold bibeholder du
dine dagpenge eller kontanthjælp.
Du er i praktik i 37 timer ugentlig indenfor
fagets normale arbejdstider.

4 uger på et lokalt plejecenter eller i
hjemmeplejen, hvor du lærer faget bedre
at kende og får de første erfaringer
med hverdagens arbejdsopgaver som
SOSU medarbejder. Ved afslutningen
af praktikken skal du i samarbejde med
arbejdsgiver, jobcenter og SOSU Esbjerg
afklare om et fremtidigt job inden for
SOSU faget er noget for dig.
Hvis alle parter er enige om, at du vil blive
en dygtig og værdsat SOSU medarbejder
i fremtiden, indgår du aftale med
Jobcentret, arbejdsgiver og SOSU Esbjerg
som sikrer dig, at såfremt du gennemfører
det efterfølgende kursus og praktikforløb
med tilfredsstillende resultat venter der
dig en SOSU voksenlærlingeplads ved
afslutningen af SOSU Start i maj 2021.

3) Anden skoleperiode

Herefter begynder du på 3 ugers kursus
på SOSU Esbjerg, hvor du lærer mere
om ergonomi, praktisk hjælp til ældre,
etik, tavshedspligt og menneskesyn,
professionel omsorg, personlig pleje m.v.
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4)Anden praktik

5) Ansættelse

Du ansættes herefter som SOSU-elev i
din lokale kommune. Uddannelsen til
social- og sundhedshjælper (SSH) varer 1
år og 7 mdr. – uddannelsen til social- og
sundhedsassistent varer 3 år og 4 mdr.
Du afgør selv i samarbejde med
din arbejdsgiver hvilken af de 2
uddannelsesretninger som du vælger.
Bruttolønnen for en voksenlærling/elev
udgør p.t. mellem kr. 20.781 kr og 21.098
kr. pr. md.

Start på en SOSU
uddannelse i 2021
Du skal vælge SOSU Start for voksne hvis du:
― Er over 25 år
― Evt. overvejer at skifte branche
― Har lyst til en uddannelse som sikrer dig bedre på fremtidens
arbejdsmarked
Du kan forvente at:
― Blive afklaret på om det at arbejde med ældre mennesker er
noget for dig
― Få en større viden om fagområderne på social- og sundhedsuddannelserne
― Få et praktisk førstehåndskendskab til jobområdet

SOSU Start 2021
9. februar

Introduktion og kompetenceafklaring på SOSU Esbjerg

22. februar

Skole i 2 uger

8. marts

1. Praktik på plejecenter/hjemmepleje i 4 uger

6. april

Skole 3 uger

27. april

2. praktik på plejecenter/hjemmepleje i 4 uger

27. maj

Opstart uddannelse (Grundforløb 2)

15. nov.

Opstart på uddannelsen til SOSU Hjælper eller SOSU Assistent

Vi holder online-infomøder
―
―
―
―

Billund: 27/1 kl. 10.00 -11.00
Esbjerg og Fanø: 28/1 kl. 10.00 - 11.00
Varde: 28/1 kl 11.00 - 12.00
Vejen 29/1 kl. 10.00 - .11.00.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i informationsmøde kan du kontakte
SOSU Esbjerg v. Mette Rohde, tlf 26813622, mlr@sosuesbjergdk.
Du vil kunne finde de relevante links til infomøderne på:
www.sosuesbjerg.dk/sosustart

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Esbjerg Kommune
Jobcenter Esbjerg, Lillian Pedersen, t: 27741129
Uddannelseskonsulent, Sundhed & Omsorg, Jonna Thuesen , t: 23 412826, t:76161774
Vejen Kommune
Jobcenter Vejen, Heidi Jensen, t: 29428544
Uddannelseskoordinator, Ældre og Rehabilitering, Line Korsbæk, t: 30170907
Fanø Kommune
Velfærd, uddannelseskoordinator Dorthe Lodberg, t: 29404797
Billund Kommune
Uddannelseskoordinator Anne-Marie Jakobsen, t: 79727292
Jobkonsulent Helle Kinnberg, t: 79727354
Varde Kommune
Job og virksomhedskonsulent Merethe Vammen Jacobsen, t: 20343625
Uddannelseskoordinator Winnie Bejder , t: 3052 6792

FOA Esbjerg: 76 10 93 50
FOA Varde: 75 21 01 00

Hvis du har
spørgsmål af
overenskoms
tmæssig karak
ter,
er du velkomm
en til at kont
akte
FOA Vest att
. Arne Højva
ng
Jensen t: 4697
2935

KURSER OG EF TERUDDANNEL SE

SOSU AMU

Bliv klar til SOSU
ONLINE forløb starter den 1. marts 2021
Der mangler SOSU-hjælpere og SOSUassistenter i de fleste kommuner. Har du
lyst til at se, hvad arbejdet inden for SOSUområdet indeholder, vil dette kursusforløb
være relevant.

Kurset udbydes 2 gange om året - forår
(online) og efterår. Forløbet er på 5 uger og
sammensat af AMU-kurserne:
Praktisk hjælp til ældre
15 dage - 42690
Konflikthåndtering i SOSU arbejdet
3 dage - 41687

Generelhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
2 dage - 48096
Medvirken til rehabilitering
3 dage - 40126
Medvirken til medicin administration
3 dage - 49489
Du får viden om:
• Hensigtsmæssig kommunikation med borgeren
og hvordan den personlige fremtoning påvirker
relationen til borgeren.
• Den ældre borger og aldringsprocesser.
• Den grundlæggende lovgivning på ældreområdet
og borgerens rettigheder.

Kontakt

Konsulent - udvikling og efteruddannelse
Susanne Møller
Tlf.: 5116 5955 / Mail: susm@zbc.dk

Flere fakta

Se de aktuelle kurser og læs nærmere
om indholdet her:
kurser.zbc.dk/bliv-klar-til-sosu

• Tilrettelæggelse af praktisk og
personlig hjælp hos borgeren.
• Samarbejde med andre faggrupper.
• Håndhygiejnens betydning for
infektioner og smittespredning.
• Den rehabiliterende tilgang til
borgeren.
• Grundlæggende genoptræningsprincipper.
• Hverdagsliv og livskvalitet.
• Egen rolle i forhold til at
formidle relevant viden og relevante observationer i forhold til
patientsikkerhed.

• Din forpligtelse til at indrapportere uhensigtsmæssige hændelser og proceduren her for.
Forløbet giver dig mulighed
for
• At søge vikar- og ferieafløser
stillinger i ældreplejen.
• At søge ind på GRF2 på Socialog sundhedshjælperuddannelsen, såfremt du har bestået
dansk og matematik på 9. kl.
niveau med min. karakteren 2.

Tilmelding
Ledige tilmeldes hos:
Uddannelsessekretær
Lone Nielsen,
lonn@zbc.dk, 3193 5743
Kurserne er alle på den landsdækkende og regionale positivliste, så
du kan tage kurset som 6 ugers
jobrettet uddannelse eller på
jobplan aftalt med dit jobcenter
Øvrige tilmeldes på:
efteruddannelse.dk via kviknr.:
Forår: 2809412103am2690p
Efterår: 2809414108am2690p

ZBC
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

Klar - Parat
til SOSU Start
- 6 ugers selvvalgt uddannelse

Klar - Parat til SOSU Start er for dig
som overvejer uddannelse eller arbejde
i ældreområdet. Forløbet henvender sig
til ledige eller personer, der overvejer at
skifte spor i deres arbejdsliv.

Der indgår følgende arbejdsmarkedsuddannelser i forløbet:
42690
40392

Indhold
Formålet med forløbet er at du får mulighed for at afklare om arbejde og eller
uddannelse indenfor ældreområdet er
noget for dig. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at styrke dine faglige
og personlige kompetencer og give dig
indblik i arbejdsområderne: arbejdet med
ældre i eget hjem og på plejehjem.
Du vil lære om:
• Aldring, fysisk, psykisk og socialt
• Enkle praktiske opgaver hos ældre
• Hensigtsmæssig kommunikation med
den enkelte borger og samarbejdspartnere
• Hvordan du passer på dig selv mht.
arbejdsstillinger og forflytning
• Hygiejne som en naturlig del af
arbejdet
• Kostens betydning for livskvalitet og
sundhed

42834
42679
40142
42933

Praktisk hjælp til ældre,
15 dage
Ergonomi ift. faglærte og
ufaglærte jobs, 2 dage
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet,
3 dage
Arbejdet med ældre i eget
hjem, 5 dage
Dokumentation og evaluering
af pæd./sosu arbejde, 3 dage
Samarbejde med ældre om
gode kostvaner, 2 dage

Varighed
Forløbet er på i alt 6 uger. Skema udleveres første uddannelsesdag.
Tid og sted
Forløbet begynder den 28. oktober og
Undervisningen foregår dagligt
kl. 8.00 - 15.24 på SOSU Nord,
Jellingvej 5, 9230 Svenstrup.
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Indholdssoversigt

Uddannelsesforløb 42690

Uddannelsesforløb 42834 42933

Uddannelsesforløb 42679

Uddannelsesforløb 40392 +
40142

Førstehjælp og brand- Relationernes betyd- Stimulere den ældre
bekæmpelse
ning og anerkendende til en aktiv hverdag
kommunikation
Menneskets aldring
Egenomsorg
Samarbejde med
Praktisk og
den ældre om gode
personlig bistand
kostvaner

Viden om forflytning
og forebyggelse af
nedslidning

Tavshedspligt og
oplysningspligt

Tværfagligt samarbejde

Kostens betydning for
den ældres livskvalitet

Økonomi
Er du ledig, er forløbet vederlagsfrit under
6 ugers selvvalgt uddannelse og aktivering. Deltagergebyret bliver betalt af dit
jobcenter.
Er du i beskæftigelse er deltagergebyret
360 kr., hvis du tilhører AMU-målgruppen
(du har ingen uddannelse eller en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau). (2013-sats)
Arbejdspladsen er berettiget til VEU-godtgørelse (640,80 kr./dag 2013- sats).

Dokumentation, evaluering og videregivelse af observationer

For kursister med en videregående uddannelse (uddannelse højere end erhvervsuddannelsesniveau) opkræves fuld deltagerbetaling svarende til
Finanslovens gældende takster samt den
ordinære deltagerbetaling. Du kan få oplyst
prisen ved at ringe til os på tlf. 72 21 81 00.
Hvis kursisten har en videregående uddannelse, men ikke har brugt den i de sidste 5
år, kan der søges VEU-godtgørelse.

Tilmelding
Senest fredag den 27. september 2013.
6 ugers selvvælgere kan finde ansøgningsskema på
www.sosunord.dk.
Er du aktiveret, skal du kontakte din
sagsbehandler for godkendelse og derefter kontakte kursuskoordinator Lars Højbjerg på tlf. 72
21 81 25 eller mail larh@SOSUnord.dk.
Er du i arbejde, skal du tilmelde dig
via www.efteruddannelse.dk
(Kursusnr. 1344-42690)
Informationsmøde
Der holdes informationsmøde torsdag den 12.
september 2013 kl.10.30-12.00 på Østre Allé 91,
9000 Aalborg.
Tilmelding til mødet skal ske senest tirsdag
den 10. september 2013 til kursuskoordinator
Lars Højbjerg på tlf. 72 21 81 25 eller e-mail
larh@SOSUnord.dk.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos kursuskoordinator Lars Højbjerg på tlf. 72 21 81 25.

Sundhed
Omsorg
Pædagogik

KUCSOSUNord

SOSU Nord
Kursus- og UdviklingsCenter
Østre Alle 91 - 9000 Aalborg
tlf. 72 21 81 00
www.sosunord.dk/kurser
(07.13)

VI HAR BRUG
FOR DIG

V I FORV EN T ER:

•
•
•
•

at du er interesseret i at arbejde og tale med ældre
mennesker
at du har gode samarbejdsevner
at du er fleksibel og mødestabil
at du er nysgerrig på faget og har lyst til at lære nyt.

GULDMODELLEN FOR FREMTIDENS
SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

A DG A NG SK R AV T IL SO C I A L- O G SUNDHEDSHJÆL PERUDDA NNEL SEN ER:

•
•
•

bestået afsluttende grundforløbsprøve
dansk (D-niveau) og naturfag (E-niveau)
certifikatfagene Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse (tages under grundforløb 2).

C EN T ER FOR SUNDHED & OMSORG
PA R K V E J 37
4800 N Y K ØBING F
T L F. 5473 1000
W W W.G UL DB ORG SUND.DK

1

2019.06.25.PLNI

G UL DB ORG SUND KOMMUNE
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VIL DU VÆRE VORES NYE KOLLEGA OG
DELTAGE I DEN SOSU-FORBEREDENDE
INDSATS? SÅ VIL VI GERNE HJÆLPE DIG
PÅ VEJ
Guldborgsund Kommune inviterer dig med i GULD MODELLEN SOSU KLAR. Vi vil støtte dig frem til at kunne klare
kravene til at blive optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

GULDMODELLEN

Uge 36

VIRKSOMHEDSPRAKTIK

En uge på SOSU-skolen
med relevante emner +
følges med et SSH-hold
på skolen.

Din nye mulighed kan starte med en virksomhedspraktik
allerede i næste uge.
Du vil komme til at deltage i de daglige opgaver, der er på
et plejecenter. Det kunne fx være at hjælpe til i madsituationer, deltage i personlig pleje sammen med fagpersonale,
aktiviteter som gå ture, spille spil, synge og meget andet.

13 uger
VIRKSOMHEDSPRAKTIK: mandag, onsdag, fredag
SKOLE dansk og matematik: tirsdag, torsdag

Dit tilbud tilpasses dig og det, du kan, og aftales med din
sagsbehandler i Jobcentret. Din virksomhedspraktik kan
derfor blive længere, hvis der er behov for det.
Når du har været gennem dette program på ca. 18 uger, er
du måske klar til at gå i gang med grundforløb 2, som er
starten på SSH-uddannelsen.
Mødetidspunkter:
På plejecenteret møder du kl. 7.00 – ca. 14.30
På skolen tirsdag + torsdag kl. 8.10 – 11.25

4 uger

20 uger

SKOLE

SKOLE

SOSU KLAR

GRUNDFORLØB

Hvis du gennemfører SOSU KLAR tilfredsstillende, vil du:
•

•
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få mulighed for ansættelse under hele uddannelsen, og
dermed en sikkerhed i at have en plads på hovedforløbet, hvis grundforløb 2 bestås.
i sidste ende komme ud med en uddannelse i hånden,
som er meget meningsfuld, og hvor du vil mærke, at
der virkelig er brug for dig som dygtig medarbejder.

1 år + 2 måneder
SSH-uddannelsen
HOVEDFORLØB

4

INTERESSERET?
Pia Merete Hansen:
mail: piha@sosuherning.dk / mobil: 3016 9037
Jane Abildskov Barenholdt:
mail: jab@sosuherning.dk / mobil: 3016 9064

KLAR TIL SOSU
Bliv klar til jobbet som vikar
på 12 dage

Bliv uddannet i
LIVSKVALITET

ER SOSU NOGET FOR DIG?

INDHOLD PÅ FORLØBET

Drømmer du om en fremtid, hvor du medvirker til at skabe
livskvalitet i andres liv? Så har du muligheden for at prøve, om SOSU
er noget for dig.

Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet:
Forløbet giver dig grundlæggende forståelse for konflikters
opståen og udvikling samt kompetencer til at håndtere og afslutte
dem. Forløbet omfatter relevante værdier og bestemmelser i
serviceloven/sundhedsloven.

På forløbet får du indblik i uddannelsen og arbejdet indenfor
SOSU-faget, og du bliver klædt på til jobbet som vikar på området.

HVORNÅR KAN DU STARTE?

Arbejdsmiljø i SOSU-arbejdet - etik og adfærd:
Du bliver i stand til at forbedre dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø
set i perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og
sundhedsarbejdet.

Du kan tage forløbet i Holstebro
SOSU Hernings Holstebro afdeling, Døesvej 70 (E-gangen på
UCH), 7500 Holstebro

Omsorg for personer med demens:
Formålet med forløbet er, at du får en grundlæggende viden
om personer med demens.

Tidspunkt: grundet Covid-19 følger nye datoer snarest
Tilmelding: via dit jobcenter

Vil du være en del af fremtidens velfærdsmedarbejdere – så er
her et tilbud til dig:

Før SOSU
- bliv klar til uddannelse inden for SOSU
Start
Start Før SOSU

Start GF2

SSH eller SSA

19. marts 2021

1. juni 2021

1. december
2021

Du skal vælge Før-SOSU hvis du:
 har overvejet at arbejde inden for en
anden branche
 har lyst til en uddannelse, der giver dig
rigtig gode jobmuligheder på fremtidens arbejdsmarked
 er over 25 år og ledig
 har 02 i dansk og matematik (6 efter
gammel skala) eller FVU dansk trin 4
og FVU matematik trin 2

Du vil bl.a. komme omkring følgende emner:
Personlig fremtoning, etik og tavshedspligt,
professionel omsorg og egenomsorg, borgerens
selvbestemmelsesret.
Anerkendende tilgang, empati, at lytte med
oprigtighed og nysgerrighed, professionel
kommunikation.
At blive gammel fysisk, psykisk og socialt.

Du kan forvente at:
 blive afklaret, om det at uddanne sig til
at arbejde med mennesker der har brug
for pleje, støtte og omsorg, er noget for
dig
 få en begyndende viden om
fagområderne på en SOSUuddannelse.
 at ”smage på” uddannelsen
 voksenelevløn under hele din
uddannelse, hvis du er over 25 år
Indhold
Forløbet er sammensat af 6 kurser:
 Praktisk hjælp til ældre (15 dage)
 Rehabilitering som arbejdsform
(2 dage)
 Anerkendende kommunikation (3 dage)
 Samarbejde med ældre om gode
kostvaner (2 dage)
 Ergonomi inden for faglærte og
ufaglærte job (2 dage)
 Arbejde med ældre i eget hjem (5 dage)

Hygiejniske principper, rengøring og
rengøringsprincipper,
Rehabiliterende tilgang, at støtte en borger,
borgerperspektivet, synet på handicappede,
medindflydelse, funktionsevne.
Forebyggelse og sundhedsfremme,
livsstilsfaktorers betydning, det gode
hverdagsliv, samarbejdspartner i praksis.
Kostvaner når man bliver gammel, kost og
drikkevaner, pædagogisk måltid.
De mest anvendte hjælpemidler,
grundlæggende forflytningsteknik.
Førstehjælpshandlinger.
Introduktion til it-systemer der anvendes på
uddannelsen.

Tilrettelæggelse af undervisningen
Praksisfortællinger, korte teoretiske oplæg,
diskussion på holdet, film, praktiske opgaver,
bevægelse, individuelle opgaver og
gruppearbejde.

Uddannelsesvejledning
I løbet af uddannelsen vil du møde den
uddannelsesansvarlige fra Randers Kommune
og skolens uddannelsesvejleder.

Fordeling af skoleundervisning og praktik:
29 undervisningsdage og 17 dages praktik.

Praktiske oplysninger
Sted
Randers Social- og Sundhedsskole,
Minervavej 47, 8960 Randes SØ

Dato

Indhold

19. marts – 9. april

Skole

Tid
Dagligt fra kl. 8.00 – 15.24

12. april - 5. maj

Praktik

6. maj – 31. maj

Skole

Forplejning
Der serveres morgenkaffe/te med boller, ost og
marmelade den første dag.
Frokost kan købes i kantinen.

1. juni 2021

GF2

Praktikken
Du kommer i praktik på et af Randers
Kommunes ældrecentre eller i hjemmeplejen.
Undervejs vurderer den uddannelsesansvarlige i
Randers Kommune om ansættelse på
uddannelseskontrakt kan være relevant for
begge parter.
Læse og skrive
Alle deltagere tilbydes vurdering af læse, skrive
og regnefærdigheder.

Vil du høre mere - kom til informationsmøde
den 24. februar kl. 10 – 12 i Thor Loungen,
Business Park Randers, Viborgvej 92,
8920 Randers NV
Tilmelding til mødet på
jobformidling@randers.dk

