
En uddannelse

med fokus på:

Høj faglighed

Sunde fællesskaber

Mennesker og relationer

EN TEORETISK OG
PRAKTISK UDDANNELSE
INDEN FOR SUNDHED
OG OMSORG

UDDANNELSER

Også for dig, der gerne vil læse videre.
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GRUNDFORLØB HOVEDFORLØB

*Se efteruddannelsesmuligheder på sosufvh.dk

VIDEREUDDANNELSE

Grundforløb 1

Sundhed, omsorg
og pædagogik

20 UGER

Grundforløb 2

SOSU-hjælper

SOSU-assistent

Pædagogisk assistent*

For dig der har bestået 
Folkeskolen og har mindst 02

i dansk og matematik.

For dig der forlod folkeskolen for
mere end 14 mdr. siden og har mindst 

02 i dansk og matematik.
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20 UGER

Pædagogisk assistent

2 ÅR, 1 MDR., 2 UGER

SOSU—assistent

2 ÅR, 9 MDR., 3 UGER

SOSU—hjælper

1 ÅR, 2 MDR.

Mulighed
for at gå ud
og arbejde

med det
samme

LØN

LØN

LØN

SUSU
JOB

EUX Velfærd
EUX Velfærd

3 ÅR, 6 MÅNEDER
LØN

Merit til social- og sundhedsassistent

Sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver

Pædagog og socialrådgiver

Videreuddannelse
på samme vilkår som gymnersielle uddannelse

Se alle videreuddanneslesmuligheder på WWW.UG.DK



En teoretisk og praktisk
uddannelse — også for dig,
der gerne vil læse videre

Få overblik her

• lærer at gøre noget godt for andre
• indgår i spændende og udviklende fællesskaber
•  veksler mellem selvstændigt arbejde og gruppearbejde
•  tager del i både kreative projekter og praktisk arbejde
•  kan komme på spændende praktikophold i udlandet
•  arbejder med mennesker
•  er sikret en praktikplads
•  lærer at anvende velfærdsteknologi
•  har rigtig gode jobmuligheder efterfølgende

Glæd dig til
en uddannelse
hvor du:

Jobmuligheder

Der er rigtig gode jobmuligheder indenfor social- og sundhedsområdet.
Som social- og sundhedshjælper arbejder du med mennesker, der har brug for omsorg
og pleje. Det kan være i hjemmeplejen, på plejecenter eller i ældreboliger. Som social 
og sundhedsassistent kan du derudover også få ansættelse på sygehus og inden for det 
psykiatriske område. Som pædagogisk assistent kan du arbejde med udviklende aktiviteter 
med børn og unge i daginstitutioner, dagpleje og skoler samt med unge og voksne med 
særlige behov for pædagogisk støtte i bo- og dagtilbud.
 

Tag din uddannelse som en EUX Velfærd
Du kan tage din uddannelse som en EUX Velfærd. Det betyder at du får en social- og 
sundhedsassistent uddannelse, samtidig med at du får fag på gymnasiale niveauer. 
Det dygtiggør dig til både en karriere direkte efter skolen eller muligheden for at tage 
en videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for.

Videreuddannelsesmuligheder
Der er flere efteruddannelsesmuligheder med en endt social- og sundhedshjælper eller
social- og sundhedsassistentuddannelse samt efter en pædagogisk assistentuddannelse.
Du kan fx efteruddanne dig indenfor demens, forflytningsvejledning, praktikvejledning 
o.m.a.

Drømmer du om at uddanne dig til sygeplejerske, social-
rådgiver eller pædagog …? En social- og sundhedsud- 
dannelse kan være din vej til en af disse videregående 
uddannelser. 

SU, løn og realkompetencevurdering
Du er berettiget til SU under grundforløbsuddannelserne.
Du får elevløn under hele uddannelsen til Social- og sund-
hedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk
assistent uddannelserne på Social- og Sundhedsskolen
Fredericia - Vejle - Horsens.
Du er berettiget til voksenelevløn, hvis du både har mindst
et års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste fire år 
og er fyldt 25 år.
Ansøgere over 25 år skal have en realkompetence- 
vurdering inden ansættelse på hovedforløbet.

Ansøgning
Ansøgning til grundforløbene søges via ”Optagelse DK”.
Ansøgning om ansættelse til hovedforløbene søges direkte
hos arbejdsgiverne i kommuner og/eller regioner. 
Se link til ansøgningsskemaerne på skolens hjemmeside.

Vil du vide mere?
Kontakt endelig en uddannelsesvejleder, hvis du vil vide 
mere. Skolens hovednummer: 79 211 200


