Realkompetencevurdering er for dig, der er fyldt 25 år. En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af dine kompetencer, som afgør,
hvordan dit uddannelsesforløb kommer til at se ud.
En RKV er en vurdering af dine kompetencer i forhold til skolekundskaber og praktisk erfaring. Som udgangspunkt varer en RKV en dag.
Er du interesseret i at få gennemført en RKV, skal du søge om optagelse på Grundforløb 2 på optagelse.dk
Ønsker du at få foretaget en RKV før du søger ind på uddannelsen, skal du kontakte en af skolens uddannelsesvejledere.
HVORDAN FOREGÅR EN RKV?
En RKV foregår typisk på følgende måde:
• Du samler dokumentation.
1. Afgangsbeviser fra folkeskolens 9.-10. klasse eller VUC.
2. Dokumentation for eventuel uddannelse, også selv om det ikke er relevant for denne uddannelse.
3. Dokumentation for eventuel erfaring inden for social- og sundhedsområdet.
4. Certifikater for førstehjælp og brandbekæmpelse, hvis du har det.
• Du søger om optagelse på grundforløb 2 via optagelse.dk eller kontakter en af skolens uddannelsesvejledere
• Du får besked fra en af skolens vejledere, hvornår din RKV gennemføres på SOSU FVH og om du skal tilmelde
dig RKV’en via efteruddannelse.dk.
• Du får en uddannelsesplan for dit kommende forløb, som sendes til dig i E- boks.
EUV forløb for dig over 25 år.
DER ER TRE EUV-UDDANNELSESFORLØB:
EUV 3
Hvis du ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse skal den du gennemføre
et uddannelsesforløb, som i omfang og varighed svarer til et eud-forløb for unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.
EUV 2
Hvis du har mindre end to års relevant erhvervserfaring eller har forudgående uddannelse, skal du gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne, der består af et standardiseret hovedforløb for voksne med praktik og med mulighed for at modtage undervisning fra
grundforløb 2. Forudgående uddannelse omfatter andre afsluttede ungdomsuddannelser, videregående uddannelser mv.
Du skal kunne dokumentere erhvervserfaring med nedenstående jobfunktioner, hvis du ønsker godskrivning af praktik.
• Erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
• Væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
• Have indgået i team
• Have indgået i faglig sparring
EUV 1
Hvis du har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal du gennemgøre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb
og uden praktikuddannelse.
Du skal kunne dokumentere erhvervserfaring med følgende jobfunktioner:
• Erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
• Væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
• Have indgået i team
• Have indgået i faglig sparring
Du skal derudover have gennemført et 12-timers førstehjælpskursus og kursus i brandbekæmpelse. Hvis du opfylder alt dette og har en
uddannelsesaftale, kan du starte direkte på hovedforløbet og få merit for praktik.

