Social- og sundhedshjælper
- den gennemgående person i hjælpen til borgeren

HVAD LAVER EN SOSU-HJÆLPER?
Din vigtigste opgave er at samarbejde med borgeren om at skabe
et godt hverdagsliv. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er
en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både
personlig pleje og praktiske opgaver. En SOSU-hjælper kan få job på
plejehjem og bosteder, i dag- og aktivitetscentre, i hjemmeplejen
eller i private (vikar)bureauer.

HVORDAN BLIVER DU SOSU-HJÆLPER?
Det starter med et grundforløb, hvorefter du skal have en uddannelsesaftale med en af skolens samarbejdskommuner for at komme videre på
hovedforløbet.

HVAD LÆRER DU PÅ UDDANNELSEN?
På grundforløbet bliver du introduceret til fagområdet og har dansk på D-niveau og naturfag
på E-niveau. Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik.
På uddannelsens hovedforløb har du mulighed for at vælge engelsk på E/D/C-niveau.
Du lærer, hvordan du fx arbejder med:
•
omsorg og pleje
•
observation og videreformidling af ændringer i borgerens humør og helbred
•
velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler
•
borgerens vej rundt i det digitale Danmark – for eksempel NemID og e-boks
•
borgere med demens og deres pårørende
Under uddannelsen kommer du i praktik to gange, hos den kommune du er ansat i.
Du kommer både til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.

HVAD KAN DU OGSÅ BRUGE UDDANNELSEN TIL?
Du kan videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent.
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På grundforløbet kan du få SU, når du er fyldt 18 år. På hovedforløbet får du
elevløn fra den kommune, du bliver ansat hos. Er du fyldt 25 år, og har du relevant
erhvervserfaring, kan du muligvis få voksenelevløn.

Uddannelsessteder
Grundforløb og skoleperioderne på hovedforløbet foregår i Randers eller Grenaa. På hovedforløbet
kommer du i praktik i den kommune, hvor du er ansat.

Sådan søger du
Til grundforløbet skal du søge via optagelse.dk. Til hovedforløbet skal du søge om en uddannelsesaftale
direkte hos Randers, Favrskov, Syddjurs eller Norddjurs Kommune.

Uddannelsesstart
Vi starter nye hold ﬂere gange om året. Tjek på sosuranders.dk.
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AMU-kurser inden for alle relevante fagområder
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Videreuddannelse

Læs videre til fx sygeplejerske, pædagog,
socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut, ernæring
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og sundhed eller jordemoder.
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du komme til

optagelsesprøve.
Starter du direkte på grundforløb 2 EUX Velfærd, skal du have

Med EUX Velfærd har du endnu ﬂere muligheder
for videreuddannelse.

opnået C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag.
*Du har mulighed for at tage din uddannelse som
talentspor. Det betyder, du modtager
25 % af undervisningen på
et højere niveau.

Randers Social- og Sundhedsskole Minervavej 47 | 8960 Randers SØ | Tlf. 8641 6900
Djurslandsafdeling Ydesvej 1 | 8500 Grenaa | Tlf. 8630 1914
www.sosuranders.dk

