EUX Velfærd

SOSU-assistent med gymnasiale fag
EUX Velfærd er for dig, der både vil have en studentereksamen
og en erhvervsuddannelse. Du bliver faglært, mens du får
gymnasiale studiekompetencer og adgang til 168 videregående
uddannelser. Du får mulighed for at fordybe dig i teorien og få en
stærk praktisk erfaring gennem dine praktikperioder.

HVAD LAVER EN SOSU-ASSISTENT?
Som SOSU-assistent er dine fornemmeste opgaver den grundlæggende
sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med
behandling eller sygdom. Du får ansvar for at koordinere på tværs af
faggrupper og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering
af borgeren. En SOSU-assistent arbejder typisk på plejecentre, sygehuse, i
psykiatrien, kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder
eller i private (vikar)bureauer.

HVAD LÆRER DU PÅ UDDANNELSEN?
Grundforløb 1 og grundforløb 2 er udelukkende skole. Hovedforløbet veksler mellem
skole og praktik. Under uddannelsen kommer du i praktik i ældreplejen, i psykiatrien,
på et sygehus og i hjemmeplejen. Du lærer, hvordan du fx arbejder med:
•
fysiske og psykiske lidelser
•
sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og hygiejne
•
medicinering
•
kommunikation, motivation og vejledning

De gymnasiale fag fordeles således på uddannelsen:
Grundforløb 1

Grundforløb 2

Hovedforløb: Social- og sundhedsassistent

Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C

Matematik C
Kemi C
Fysik C

Dansk A
Engelsk B
Samfundsfag B
Matematik B
Kommunikation/IT C

Biologi C
Psykologi C
Kemi B
Matematik A
Idræt C

HVAD KAN DU BRUGE UDDANNELSEN TIL?
EUX Velfærd giver dig mulighed for at få job med det samme. Du får også adgang til 168 videregående
uddannelser, så du for eksempel kan læse videre til sygeplejerske eller tage en universitetsuddannelse.
Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse via adgangskortet på www.ug.dk.

ALT DET PRAKTISKE
Økonomi

På grundforløbet kan du få SU, når du er fyldt 18 år. På hovedforløbet får du elevløn
fra den kommune eller region, du bliver ansat hos. Er du fyldt 25 år, og har du relevant
erhvervserfaring, kan du muligvis få voksenelevløn.
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Uddannelsessteder
Grundforløb og skoleperioderne på hovedforløbet foregår i Randers. På hovedforløbet kommer du i
praktik i ældreplejen, psykiatrien, sygehus og hjemmeplejen.

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

Uddannelsesstart
Vi starter grundforløb 1 i august og grundforløb 2 i januar. Hovedforløbet starter i august.

Social- og sundhedsuddannelserne

Start her
For dig der kommer direkte fra
9./10. klasse OG har mindst
02 i dansk og matematik

Uger

For dig som har afsluttet 9./10.
klasse for mindst et år siden OG har
mindst 02 i dansk og matematik

Uger

20

20

GrundforlØb 1
med eller uden EUX

GrundforlØb 2

Vælg det grundforløb, du ønsker optagelse på

Omsorg, sundhed og pædagogik

SOSU-hjælper

SOSU-assistent

EUX Velfærd
SOSU-assistent
m. gymnasiale fag

HOVEDFORLØB

KrÆver s
se
Uddannel
aftale

Veksling mellem skole og praktik
Social- og sundhedshjælper

1

Social- og sundhedsassistent
o

2 Årdr
9 m er
3 ug

o

År
2 mdr

Efteruddannelse

AMU-kurser inden for alle relevante fagområder

EUX Velfærd
o

3 År r
6 mdger
3u

SOSU-assistent
m. gymnasiale fag

Videreuddannelse

Læs videre til fx sygeplejerske, pædagog,
socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut, ernæring

NB

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

Med EUX Velfærd har du endnu ﬂere muligheder
for videreuddannelse.

have opnået C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag.

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

