
 

 
 

Skole-oplæringsplan for social- og 

sundhedsassistent   

EUV 2-elever 

Juni 23 

Uddannelsesperiode: 13.06.2023 – 27.02.2026    2 år, 8 mdr 2 uger 

(GF2 16.01.2023 – 12.06.2023) 

 

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen 
 

 

Uddannelsesafsnit 

 

 

Tidsrum 
 

 

Ferieperioder* 
 

Skoleperiode 1 a 
(5 uger/ 25 dage) 

 
Snuseoplæring 27.6.2023 

 
13.06.23 - 07.08.23 

 
Ferie  

Uge 28-29-30  
(15 dage) 
 

Kommunal oplæring, 1 del 
(20 uger -minus ferie og helligdage –  

i alt ca 18 uger) 

 

  
 08.08.23 - 03.01.24 

Ferie  
Uge 42 (5 dage)  

Juleferie: (5 dage) 23.12.23 – 
3.1.24   
 

Skoleperiode 1 b 
(10 uger / 50 dage) 
 

 
04.01.23 –13.03.24 

 

Kommunal oplæring, 2 del  
12 uger for EUD- minus ferie og 
helligdage i alt ca 11 uger 

 

 

14.03.24 – 05.07.24 

 

Skoleperiode 2 
(12 uger / 60 dage) 
 

 
06.07.24 – 20.10.24 
 

Ferie: 
Uge 28-29-30 (15 dage) 
 

Psykiatrioplæring 
 (18 uger minus ferie i alt 16 
uger) 21.10.24 – 16.02.25 

Ferie: 

1 uges juleferie (5 feriedage) 
22.12.23 -2.1.24 
Uge 7 
 
 

Skoleperiode 3  

(13 uger /65 dage) 
 
 

 

17.02.25 – 22.05.25 

 

Somatisk oplæring  
(sygehus) 

 (14 uger minus ferie i alt 
11 uger) 

 

23.05.25 – 28.08.25 

 
Ferie:  

Uge 28-29-30 

  

Kommunal oplæring 3 del 
(24 uger) 
 

 

 
29.08.25 - 06.02.26 

Ferie: 

Uge 42 
1 uges juleferie (5 dage) 
23.12.25 - 03.01-26 
 

Skoleperiode 4   



 

 
 

(3 uger / 15 dage) 
 

07.02.26 – 27.02.26 

 

 

 

* Ferieperioder: Hvis eleven ønsker at flytte ferie, kan det lade sig gøre, såfremt det 

kan passe ind i oplæringsstedets plan og der er enighed om det. 

Yderligere ferie skal afholdes i oplæringsperioderne efter aftale med 

oplæringssted og arbejdsgiver 

Hvis du er i tvivl om de har optjent ferie, skal du kontakte din 

arbejdsgiver om dine muligheder for ferie. 

Den 5/6 og 31/12 tæller som hele skoledage, de manglende uv.timer 

lægges på andre dage. 

 Afholdelse af evt. 6. ferieuge aftales med arbejdsgiver/oplæringssted 

Afsluttende prøve: uge 9 2026 

Afslutning. 27.februar 2026 

Ret til ændringer forbeholdes ’ 

 

1.juli/ LW´+ SK 

 

 


