
FØR-SOSU forløb  
Jobrettet uddannelse - pakke nr.43 

Et uddannelsesforløb som gør dig klar til at starte på  
uddannelsen til social- og sundhedshjælper
• Du får begyndende viden om fagområderne på social- og sundheds-

hjælperuddannelsen og arbejdet i praksis

• Du får mulighed for at opleve praksis, og hvordan det er at arbejde 
med ældre mennesker

• Du kan få afklaret, om en uddannelse til at arbejde med ældre  
mennesker er noget for dig - fagligt, personligt og fysisk

6 ugers uddannelse på skole i Rønde 
og 4 ugers praktik i ældreplejen

31. oktober 2016 - 13. januar 2017



FØR-SOSU forløbets indhold 

Modul 1  (20 dage)
Praktisk hjælp til ældre (11 dage)
• Personlig fremtoning og adfærd
• Mødet med den ældre borger
• Etik, tavshedspligt og borgerens rettigheder 
• At blive gammel - fysisk, psykisk og socialt 
• Professionel omsorg/egenomsorg
• Praktisk hjælp
   - Rengøring og rengøringsmidler
   - Tøjvask og vaskemidler
• Medvirken i førstehjælpshandlinger
• Ansvar og kompetencer i jobbet/samarbejde med andre

Generel hygiejne (2 dage)  
• Mikroorganismer 
• Smittemåder, smitteveje  
• Hygiejniske principper 
• Egen rolle i forbindelse med forebyggelse af smitte 

Medvirken til rehabilitering (3 dage)  
• Rehabilitering – hvad er det? 
• Lovgivningen og rehabilitering 
• Rehabilitering og det selvstændige og meningsfulde liv  

- Mål, værdier og strategi i forhold til rehabiliteringsindsatsen   
• Genoptræningsprincipper 
• Rehabiliteringsprocessen som forløb 
• Tværfagligt samarbejde 

Den personlige uddannelses- og jobplan (1 dag) 
• Metoder til afdækning af egne kompetencer, ønsker og potentialer 

Anerkendende kommunikation (3 dage)
• Anerkendelse - teori og metode  
• At møde anerkendelse og at give anderkendelse
• Den professionelle relation  
• Borgerens ret til selvbestemmelse og medindflydelse på eget liv?
• Lovgrundlag og værdier i omsorgsarbejde

Praktik (4 uger) 
Praktikken forgår på et plejecenter eller i hjemmeplejen i Syddjurs Kommune. Du  
besøger borgere, der har brug for hjælp sammen med en af kommunens medar-
bejdere. Du får mulighed for at udføre enkle opgaver alene og efter vejledning.  



Tilrettelæggelse
Uddannelsesforløbet er er tilrettelagt i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune 
og Randers Social- og Sundhedsskole. 
I løbet af uddannelsen vil du møde den uddannelsesansvarlige fra Syddjurs Kom-
mune og skolens uddannelsesvejleder. Undervejs vurderer den uddannelsesansvar-
lige om ansættelse på elevkontrakt kan være relevant for begge parter. 

Undervisningsform
Praksisfortællinger, korte teoretiske oplæg, individuelle opgaver og gruppearbejde. 
IT anvendes løbende under uddannelsen. Der vil være stigende forventninger til 
kursistens evne til selvstændigt arbejde, f.eks. vidensbearbejdning og videnssøg-
ning. Deltagerne introduceres til LURE-bogen og skal anvende den i hele uddan-
nelsesforløbet. 

Mødetid: kl. 8.00 – 15.24
Uddannelsessted: Rønde Skole, Skrejrupvej 1, 8410 Rønde

Modul 2 (10 dage)
Praktisk hjælp til ældre - fortsat (4 dage)
• Erfaringer fra praktikperioden – mødet med den ældre borger
• Kommunikation og kropssprog 
• Menneskesyn og behov
• Søgning af viden om social- og sundhedsområdet

Ergonomi (2 dage) 
• Kropsbevidsthed 
• Arbejdsstillinger ved praktisk bistand 
• Forebyggelse af arbejdsskader - øvelser  
• Relevant lovgivning 

Den personlige uddannelses- og jobplan (1 dag) 
• Egne kompetencer i relation til uddannelse og job 

Arbejdsmiljø – etik og adfærd (3 dage) 
• Kropsbevidsthed 
• Forflytningsteknik 
• Det naturlige bevægemøsnster - borgerens ressourcer 
• Refleksion over egen erfaringer 
• Arbejdsmiljø og forflytningskultur 



Vil du vide mere?
Informationsmøde den 26. september kl. 13.o0 på Lindegården, Skolevej 19, 8544 
Mørke.

Kontakt din sagsbehandler i jobcentret og aftal forløbet. Har du ret til 6 ugers  
jobrettet uddannelse, skal du også kontakte din a-kasse. 

Du kan også kontakte Karin Jørgensen på Randers Social- og Sundhedsskole for at 
få mere information om FØR-SOSU forløbet. Hun træffes på telefon 2466 9903. 

Tilmelding til Før-SOSU skal ske til kursussekretær Vibeke Holmer  
på telefon 8912 4164 senest den 29. september 2016.

AMU-målene for undervisningen 
42690 Praktisk hjælp til ældre (15 dage)
Deltageren kan udføre behovsbestemte opgaver hos ældre. 

40126 Medvirken til rehabilitering (3 dage) 
Deltageren kan ud fra rehabiliteringsprincipper samarbejde tværfagligt om og 
medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren.

48096 Hygiejne (2 dage) 
Deltageren kan, på baggrund af den tilførte viden om hvordan og hvorfor de hygi-
ejniske principper skal bruges i dagligdagen, være med til at afbryde smitteveje, 
såvel på institutionerne som i den enkelte borgers eget hjem.

40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet -etik og adfærd (3 dage) 
Deltagerne bliver i stand til at forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set i 
perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og sundhedsarbejdet.

42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (3 dage)
Deltageren opnår kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende 
principper for anerkendende kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og 
bestemmelser i sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven.

40041 Den personlige uddannelse- og jobplan (2 dage) 
Deltageren kan bruge relevante metoder til at afklare og dokumentere sine egne 
kompetencer samt beskrive egne ønsker og faglig kunnen i forhold til et omskifte-
ligt arbejdsmarked. 

40392 Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte job (2 dage) 
Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige 
arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejds-
pladsen.

Klar til social- og sundhedsuddannelsen
Efter FØR-SOSU forløbet vil du være klar til at søge ind på EUD Uddannelsen, 
som starter med grundforløb 2 den 16. januar 2017. 
Derefter kan du søge videre på social- og sundhedsuddannelserne.

Læs mere om uddannelserne på www.sosuranders.dk


