
IGU - Velfærd 

IGU er en ny toårig uddannelse for flygtninge, der svarer til EGU 
for danskere. 

Uddannelsen består af 80 ugers praktik og 20 ugers skoleunder-
visning. 

IGU-praktikanten er typisk ansat i en kommune, tilknyttet et 
lokalt plejecenter eller daginstitutioner og får samme løn som 
EGU-elever.

I skoleperioder modtager IGU-praktikanten uddannelsesgodt-
gørelse.

Kontakt for mere 
information
Annie Nielsen, flygtningekoordinator

Tlf. 61 96 06 55 eller ani@sosuranders.dk

Randers Social- og Sundhedsskole  
Minervavej 47 | 8960 Randers SØ  
Djurslandsafdeling Ydesvej 1 | 8500 Grenaa  

www.sosuranders.dk  



IGU-forløb
Der veksles i forløbet mellem praktikperioder 
på 22 uger og skoleundervisning i tre uger.

I praktikperioden er indlagt en dag hver 
anden uge med undervisning i dansk som 
andetsprog eller introduktion til det danske 
arbejdsmarked. 

Der er rullende optag, og forløbet 
gentages, så alle får de forskellige temaer i 
skoleundervisningen i løbet af to år. 

Optag kan ske i en praktikperiode senest fire 
uger før den efterfølgende skoleundervisning.

Målgruppe
Flygtninge og familiesammenførte til flygt-
ninge, hvis kvalifikationer endnu ikke opfylder 
kravene på det danske arbejdsmarked og: 

 • er mellem 18-40 år

 • har været under fem år i landet

For at kunne deltage i IGU Velfærd skal del- 
tagerens dansk faglige niveau være bestået 
DU1 eller gennemført dele af DU2.

Formål
IGU-praktikanten opnår kvalifikationer til 
at påbegynde en erhvervsuddannelse eller 
ordinært varigt arbejde.

Dansk som andetsprog
Formålet med faget dansk som andetsprog 
er, at deltagerne kan anvende dansk til almen 
kommunikation og til specifikt fagsprog, så 
de kan indgå i arbejdsfunktioner. 

I praktikperioden er indlagt dansk 
undervisning, som støtter den enkelte i 
praktikperioden og videreudvikler deres 
sproglige kompetencer i forhold til arbejde.

I skoleundervisningen indgår dansk 
som en integreret del, der understøtter 
den brancherettede undervisning. 
Danskunderviseren deltager i op til 33% af 
den brancherettede undervisning. 

Desuden er der danskundervisning, hvor der 
også er fokus på danskfaglige kompetencer. 
Målet er, at deltagerne kan bestå EUD’s 
adgangsprøve i dansk.

Skoleundervisning

Skoleundervisningen er planlagt i fire 
moduler af tre ugers varighed. I hvert modul 
er et overordnet tværgående tema, som 
både understøtter praktik og forbereder 
praktikanten til uddannelsen som social-og 
sundhedshjælper og pædagogisk assistent. 

Undervisningen består af AMU-uddannelser, 
der giver erhvervsrettede kompetencer og 
dansk som andetsprog.

Tema 1: Fra vugge til krukke
 • Historiske og samfundsmæssige æn-

dringer i familiens rolle og baggrund for 
opbygning af institutioner, som overtag-
er dele af familiens funktioner

 • Forskellige institutionsformer for børn 
og ældre

 • Roller og opgaver for henholdsvis pæda-
gog og sosu-hjælper

Tema 2: Psykisk og fysisk ud-
vikling i et livsperspektiv 

 • Børns udviklingsprocesser og hvordan 
institutionerne kan understøtte disse

 • Aldringsprocesser og sygdomme blandt 
ældre, og hvordan ældreplejen kan un-
derstøtte de ældre

Tema 3: Praktiske opgaver og 
hygiejne

 • Rengøring og hygiejne i arbejdet med 
børn og ældre

 • Sikkerhed og arbejdsmiljø

 • Kostens betydning for børn og ældre

Tema 4: Hverdag og 
aktiviteter

 • Hvordan gøres de daglige praktiske 
gøremål til aktiviteter, der fremmer 
børns udvikling og fastholder ældres 
funktionsniveau

 • Hverdagsaktiviteter og pædagogiske 
læreplaner

 • Hverdagsaktiviteter og rehabilitering

Økonomi
I praktikdelen modtager IGU-praktikanten løn 
efter samme overenskomst som EGU- elever.

I skoleperioderne er der 
udannelsesgodtgørelse, som betales af 
staten. Det er svarende til Integrationsydelse.

Undervisningen finansieres af staten.


