
BO MARTINSEN, 
SOSU ASSISTENT ELEV

”Jeg har altid gerne villet arbejde 
med mennesker 

– enten på et plejecenter eller på 
Hospice.  

Selv om jeg har skiftet erhverv i en sen a
lder har  

SOSU uddannelsen gjort, at jeg føler m
ig sikker  

både menneskeligt og fagligt til at håndte
re  

en hverdag med mange udfordringer”
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Afkortet SOSU grundforløb 
Mulighed for at tage et grundforløb på 4 eller 15 uger 
efter en realkompetencevurdering [RKV].

TAG EN UDDANNELSE DER GØR EN FORSKEL
– FÅ ET ARBEJDSLIV MED MENING 

ET JOB MED
MENING OG INDHOLD
Mie Krogh, Social- og sundhedsassistent; 
Det er fedt at være SOSU, fordi ingen 
dage er ens. Man ved aldrig hvordan 
dagen bliver, da det er mennesker man 
har med at gøre. Den ene dag, kan der 
være tid til at hygge med beboerne, se 
en film og holde i hånd. Den anden dag, 
kan man stå med liv og død mellem 
hænderne. Jeg har udviklet mig 
meget igennem de 3 år, jeg har været 
assistent. Jeg er gået fra at være en 
ung pige, med en drøm om et fast job 
til at være en 
moden SOSU-assistent, der kan have 
mange bolde i luften. Jobbet som sosu, 
er et berigende job som både bringer 
smil og tårer frem. Men mest af alt smil!

FOR DIG DER 
HAR ERFARING 

FRA SOSU 
OMRÅDET  



Første skridt mod en hjælper- eller 
assistentuddannelse. Med et grundforløb, 

er du godt på vej mod en karriere 
indenfor sundhed og velfærd.

Det afkortede grundforløb kan vare op til 15 uger 
og er SU berettiget.

Du skal søge om optagelse på det afkortede grundforløb, 
hvis du har minimum  ½ års erhvervserfaring og/eller 

har uddannelse fra det social- og sundhedsfaglige 
eller det pædagogiske område.

Du skal være motiveret og målrettet og indstillet på, 
at forløbet kræver, at du kan arbejde selvstændigt 

og ansvarligt.

Desuden skal du opfylde adgangskravet på 
bestået dansk og matematik på min. 9 kl. niveau. 

(G niveau) 
 

Opstart og sted

Holdet oprettes i på vores skole i Vejle.

Ansøgningsfrist 1. januar
Uddannelsesstart løbende 17.1
Uddannelsesafslutning 1.5
Start på hovedforløb 4. maj  

Krav

Forud for optagelse på det afkortede for-
løb skal du have lavet en Real Kompetence 
vurdering, hvor skolen vurderer hvilke dele 
af grundforløbet du kan godskrives for.

Afhængig af hvad RKV’en viser, kan forløbet 
vare mellem 4 til 15 uger.
 
Det betyder at du muligvis skal påbegynde 
forløbet senere end den 17.01.2020. 

Overskrift?

For at blive optaget på hovedforløbet skal du 
som afslutning på det afkortede forløb bestå:

Grundforløbsprøven

Dansk D og Naturfag E 

Førstehjælp og brandbekæmpelse. 

Alle skal gå til grundforløbsprøven som 
afslutning på forløbet sidst i april 2020.

Mere information om uddannelserne kan 
findes på www.sosufvh.dk 
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