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Da Annika Elgaard Pedersen skulle 
vælge uddannelse efter 10. klas-
se, fik hun øjnene op for mulig-

heden for at kombinere en studenter-
eksamen med en erhvervsuddannelse 
på EUX Velfærd.

- Jeg valgte EUX på grund af de mulig-
heder, uddannelsen giver. Jeg ville gerne 
have en gymnasial uddannelse, men kunne 
ikke se mig selv kun sidde på skolebænken i 
tre år. Jeg kan godt lide, at man kommer ud i 
praktik og får brugt sin viden fra skolen 
undervejs i uddannelsen. Det giver mig også 
en masse praksiserfaring, jeg kan bruge, 
hvis jeg skal læse videre, siger Annika 
Elgaard Pedersen. 

Student og sosu-assistent
Med en EUX Velfærd uddanner man sig 

til social- og sundhedsassistent samtidig 
med, at man tager en studentereksamen. 
Da Annika Elgaard Pedersen søgte ind, var 
det for efterfølgende at læse videre til 
pædagog, men hurtigt i uddannelsen fandt 
hun ud af, at hun vil arbejde i social- og 
sundhedsfaget.

JEG FALDT FOR SOCIAL- 
OG SUNDHEDSFAGET
RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE - af Kasper Lydik Rønde Almst

Annika Elgaard Pedersen har valgt 
EUX Velfærd, da hun er glad for 
kombinationen af det boglige og 
det praktiske. Foto: Lars Rasborg

godt lide at have menneskekontakt, og det 
er spændende at lære om, hvordan man 
kan hjælpe folk igennem svære situationer. 
Når jeg er færdig, skal jeg ud og være social- 
og sundhedsassistent og bruge min uddan-
nelse. Det kan også give mig mere erfaring, 
hvis jeg vil læse videre senere hen. Det kan 
være, jeg vil læse til sygeplejerske, men 
uddannelsen åbner også for mange andre 
muligheder, fortæller Annika Elgaard Peder-
sen. 

Teori og praktik
Hun er glad for kombinationen af det 

boglige og den praktiske del af EUX-
uddannelsen. I uddannelsen indgår blandt 
andet en del simulationsundervisning, hvor 
eleverne prøver praktiske færdigheder af, 
inden de skal ud i praktik, og for Annika 
Elgaard Pedersen er det en god måde at 
lære faget på. 

- Det har understøttet min viden, og jeg 
føler mig bedre klædt på, inden jeg skal ud i 
praktikken. De giver mig bedre mulighed for 
at bruge den teori, vi får i undervisningen, 
når jeg er i praktik, siger hun.     

Hun bliver færdig til februar, og derefter 
vil hun arbejde som social- og sundheds-
assistent i nogle år, inden hun vil læse 
videre.  

- Jeg faldt fuldstændig for social- og 
sundhedsfaget, efter at jeg startede. Jeg kan 

FAKTA
Det drejer sig om mennesker

På Randers Social- og Sundhedsskole 
kan du læse til social- og sundheds-
hjælper, social- og sundhedsassi-stent, 
pædagogisk assistent eller læse en EUX 
Velfærd.

• Med EUX Velfærd får du en studen-
tereksamen og bliver samtidig udlært 
social- og sundhedsassi-stent. 
Uddannelsen tager fire år og syv 
måneder. 

• Med EUX Velfærd kan du gå direkte i 
arbejde som social- og sundheds-
assistent. EUX er også adgangsgi-
vende til alle universitetsuddannelser.


	Page 1

