ET JOB
MED MENING
OG INDHOLD
Clarissa, 36 år, læser til Social- og sundhedshjælper;
På skolen er underviserne rigtig gode til at kommunikere, og hjælpe os når der er brug
for det – også til sproget. Der er mange forskellige nationaliteter på skolen, og vi lærer
meget af hinanden. Det er godt at gå i skole. Jeg glæder mig til at komme ud og arbejde
med mennesker – først som hjælper, men måske senere også som assistent.

Find vej til Social- og
sundhedsskolen i Horsens

4 min.
sosufvh.dk | Følg os

På GF+ bliver du gjort klar til
grundforløb 2 og efterfølgende
hovedforløb.

GF+ · 10 uger
August-november

Grundforløb 2 · 20 uger
November-maj

I løbet af GF+ vil du øve det særlige fagsprog,
som hører til en social og sundhedsuddannelse, du vil komme på besøg på et plejecenter
og arbejde med praktiske øvelser i vores
plejestue.
Du vil modtage undervisning i fagrelevant
dansk, regning og samfundsfag.
GF+ er noget for dig hvis:
Du ønsker at forbedre dit fagsprog inden start
på grundforløb 2.

Du kender ikke så meget til fagområdet og
ønsker at blive mere afklaret inden start på
grundforløb 2.
Du ønsker at opkvalificere dig, for at forbedre
dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.
Holdbaseret undervisning
GF+ gennemføres som holdbaseret undervisning, hvilket betyder at du følges med holdet
gennem hele forløbet.

Hovedforløb
Social- og sundhedshjælper 1 år og 2 mdr.
eller
Social- og sundhedsassistent 2 år og 9 mdr.

Hvor og hvornår?
Grundforløb plus – GF+
Start 30. august-12. november.
Ferie uge 42.
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Grundforløb 2 – GF2
Start 17. november-28. april.
Hovedforløb
Social- og sundhedsassistent starter i maj.
Social- og sundhedshjælper starter i august.

SPØRGSMAL?
KONTAKT

Ansøgning
Du skal sende en ansøgning via optagelse.dk
Krav
Bestået dansk og matematik på min.
G niveau (9. klasse).
Har ikke tidligere gennemført en ungdomsuddannelse eller et grundforløb 2.
Spørgsmål
Hvis du er i tvivl om GF+ er noget for dig,
eller du har spørgsmål til uddannelsen, er du
altid velkommen til at tage kontakt.

Helle Mølgaard Nielsen
Vejleder, SOSU FVH
+45 40 242 202
hmn@sosufvh.dk

