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Den lokale undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (SSH) på 

Social-og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 

 

1 Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og 

tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen i uddannelsesindgangen 

sundhed, omsorg og pædagogik. 
 

Formålet med undervisningsplanen er at synliggøre og informere om målsætninger, indhold, 

struktur, organisering og pædagogiske strategier i forhold til de udbudte uddannelser.  

  

Den lokale undervisningsplan er udarbejdet, jf. § 40 og 41 i Hovedbekendtgørelsen. Derudover er 

retningslinjerne, anvist af Undervisningsministeriet, fulgt på baggrund af nedenstående 

bestemmelser: 

 Lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 439 af 29. april 2013. 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen), Bek. nr. 834 af 27. juni 

2013. 

 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og 

pædagogik, Bek. nr. 816 af 20. juli 2012. 

 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, BEK 

nr. 1272 af 16. november 2010.  

 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 2. oktober 2012. 

 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Bek. nr. 41 af 16. 

januar 2014. 

 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, Bek. nr. 262 af 20. marts 2007. 

 

Planen er et fælles arbejdsredskab for elever, lærere, ledelse, bestyrelse, lokale uddannelsesud-

valg og praktikstederne, som deltager i det daglige arbejde med uddannelserne. 

 

Den lokale undervisningsplan er opbygget i tre hovedafsnit: 

 Afsnit 1: Generel information om skolen gældende for alle skolens udbudte uddannelser 

 Afsnit 2: Generel information om Social-og sundhedsuddannelsen  

 Afsnit 3: Information om de udbudte læringsaktiviteter 

 

Nærværende lokale undervisningsplan er udviklet i samarbejde med skolens lærere og det lokale 

uddannelsesudvalg for social-og sundhedsuddannelsen.  
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1.1 Praktiske oplysninger 

Skolens navn og beliggenhed 

Skolen har tre afdelinger og kaldes Social – og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens. 

 

Afdelingen i Fredericia 

Her udbydes uddannelserne Grundforløb, SSH, SSA og PAU, og afdelingens adresse er: 

 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle - Horsens 

6. Julivej 67 

7000 Fredericia 

Telefon: 79 211 200 

Administrationen er åben:  

Mandag - fredag 8.00-14.00. 

 

Afdelingen i Vejle  

Her udbydes uddannelserne Grundforløb, SSH, og skolens Efter-og videreuddannelse har 

administration i denne afdeling, og afdelingens adresse er:  

 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens 

Staldgårdsgade 13-15 

7100 Vejle 

Telefon: 79 211 200 

Administrationen er åben: 

Mandag - fredag 8.00-14.00 

 

Afdelingen i Horsens 

Her udbydes uddannelserne Grundforløb, SSH og SSA, og afdelingens adresse er: 

 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle - Horsens 

Ane Staunings Vej 21 

8700 Horsens 

Telefon: 79 211 200 

Administrationen er åben:  

Mandag - fredag 8.00-14.00 

 

 

 



Sosu LUP 2013, version 1.0/SSH - tilrettet    
Med ikrafttrædelse 1. august 2014 
Godkendt i LUU den 1. september 2014 
 
  

5 

 

1.1.1 Lokale uddannelsesudvalg i daglig tale LUU er opdelt i to udvalg: 

 Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område  

 Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU-området 

 

De lokale uddannelsesudvalg består af repræsentanter fra regioner, kommuner, og lokale 

organisationer fra henholdsvis arbejdstager og arbejdsgiver side. Desuden består udvalget af 

elevrepræsentanter, lærerrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter fra skolen. Det lokale 

uddannelsesudvalg spiller en væsentlig rolle for samarbejdet mellem skolen og arbejdsmarkedet, 

for rådgivning af skolen i de spørgsmål, der vedrører uddannelserne inden for udvalgenes område, 

og dermed også indholdet af de lokale undervisningsplaner. 

 

Udvalgsmedlemmernes navne kan ses på skolens hjemmeside: www.sosufvh.dk  

 

1.1.2 Skolens organisering af medarbejdere 

Ledelsen på SOSU FVH består af strategisk ledelse: direktør, uddannelseschef for grunduddannel-

sen, EVI- og udviklingschef samt administrations-og økonomichef. 

 

Øvrig ledelse: Uddannelsesledere for henholdsvis; Fredericia, Vejle, Horsens samt EVI (Efter- og 

videreuddannelsesafdelingen). 

 

Medarbejderstaben på SOSU FVH udgøres af undervisere, uddannelsesvejledere, praktikkoordi-

nator, pædagogiske koordinatorer, fastholdelsesmedarbejdere, mentorer, SPS-koordinatorer, 

tosprogskoordinatorer, læsevejledere, bibliotekarer samt teknisk-, service- og administrations-

personale.  

 

1.1.3 Undervisningskvalifikationer 

Skolen følger bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen nr. 834 af 27. juni 2013 i forhold til kravet 

om lærerkvalifikationer. 

 

  

http://www.sosufvh.dk/
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1.1.4 Skolens udbud af uddannelser 

Grundforløbet i indgangen: ” Sundhed, omsorg og pædagogik” 

Grundforløbet er den indledende del af en erhvervsuddannelse. Således indeholder grundforløbet 

undervisning, der skal udvikle den enkelte elevs erhvervsfaglige, almene og personlige 

kompetencer og skal sikre elevens uddannelsesparathed i forhold til start på hovedforløbet inden 

for en given uddannelsesretning enten på social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske 

område. 

 

For at læse mere om det detaljerede indhold og længden af grundforløbspakkerne for den enkelte 

indgang og uddannelse, se skolens hjemmeside www.sosufvh.dk  

 

Hovedforløb, Social- og sundhedsuddannelsen 

Hovedforløbet har en varighed på 2 år og 10 måneder ekskl. grundforløbet. Hovedforløbet består 

af to trin: 

 Social-og sundhedshjælper- Trin 1: Dette forløb udgøres af Social- og sundhedshjælperuddan-

nelsen som har en varighed på 1 år og 2 måneder og veksler mellem skole og praktik. 

  

 Specialet Social-og sundhedsassistent- Trin 2: Dette forløb udgør social- og sundhedsassistent-

uddannelsen med en varighed på 1 år og 8 måneder og veksler mellem skole og praktik.  

 

For plan over vekslen mellem skole-og praktikperioder, se www.sosufvh.dk  

 

Hovedforløb den pædagogiske assistentuddannelse 

Uddannelsen til pædagogisk assistent varer 2 år og 3 måneder og veksler mellem skole og praktik. 

For plan over vekslen mellem skole-og praktikperioder, se www.sosufvh.dk  

 

1.1.5 Skolens vejlednings og støttemuligheder  

Skolen tilbyder, til alle elever, uddannelsesvejledning og kontaktlærerstøtte, og til elever med 

særlige behov er der mulighed for støtte af mentor, personlig vejleder, læsevejleder, SPS- 

koordinator, tosprogskoordinator, fastholdelseskoordinator og ekstern psykologordning. 

  

http://www.sosufvh.dk/
http://www.sosufvh.dk/
http://www.sosufvh.dk/


Sosu LUP 2013, version 1.0/SSH - tilrettet    
Med ikrafttrædelse 1. august 2014 
Godkendt i LUU den 1. september 2014 
 
  

8 

 

1.2 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser  

1.2.1 Skolens elev- og læringssyn 

1. Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens 

individuelle konstruktioner og de sociale relationer, som eleven indgår i. Eleverne har 

forskellige læringsstile, og dette skal afspejle sig i et varieret valg af pædagogiske metoder og 

redskaber. 

2. Eleven er aktiv med henblik på udvikling af egne kompetencer samt medansvarlig i forhold til 

læring og egen uddannelse. 

3. Uddannelsen tilrettelægges således, at der skabes mulighed for sammenhæng mellem teori og 

praksis i læringssituationen. 

4. Læreprocesserne tilrettelægges ud fra en helhedsopfattelse af eleven, der betyder, at der tages 

afsæt i og gives mulighed for, at eleven udvikler sine erhvervsfaglige kompetencer. 

5. Læreprocesserne foregår i et læringsmiljø, hvor anerkendelse, tolerance, samarbejde, 

nysgerrighed, tydelighed og tillid er bærende elementer. 

 

Skolens organisatorisk-pædagogiske referenceramme 

På Social-og sundhedsskolen Fredericia – Vejle - Horsens ønsker vi som pædagogisk institution og 

som professionelle undervisere at forholde os til en overordnet pædagogisk sammenhæng og 

forståelse af, hvad der sker på forskellige niveauer i organisationen. Vi anvender Erling Lars Dales 

begreber om didaktisk rationalitet på ”K1-, K2 og K-3 niveau”. 

 

K3-niveauet: Pædagogisk afsæt, som beskrives og udmøntes på baggrund af drøftelser i forhold til 

pædagogisk filosofi, pædagogisk sociologi, og pædagogisk psykologi. Disse udmøntes i beskrivelser 

af værdier, kundskabssyn og læringssyn. Her forholder organisationen sig til sin opgave som pæda-

gogisk institution i forhold til samfundet og i forhold til krav og forventninger fra praksis. Her skal 

lærergruppernes møder være med til at arbejde med udmøntning på K1 og K2 niveauer, men også 

påvirke og kvalificere K3-niveauets arbejde og beskrivelser. 

 

K2-niveauet: Lærerkollegiets læreplansarbejde, som tager udgangspunkt i bekendtgørelse og 

uddannelsesordning. Valg begrundes på baggrund af didaktisk analyse, med udgangspunktet i K3. 

Dette arbejde foregår både i teams og i lærergrupper. 

 

K1-niveauet: Den enkelte undervisers planlægning af forløb og undervisningsgennemførelse. 

Begrundes i egne forudsætninger, kompetencer og interesser og med baggrund i K2 og K3. 
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Figur 1 

Kilde: Erling Lars Dale, Pædagogisk professionalitet, forlaget Klim 2008 

 

1.2.2 Didaktiske overvejelser for tilrettelæggelse af undervisningen i et kompetenceudviklende 

læringsmiljø 

Uddannelsen tilrettelægges med det udgangspunkt, at eleven skal erhverve forudsætninger for at 
kunne udøve et fag. Derfor indgår og tages udgangspunkt i fagets særkende som bærende 
elementer i uddannelsens tilrettelæggelse. Læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i erhvervets 
og arbejdsmarkedets behov. Uddannelsens praksisnærhed i tilrettelæggelsen understøttes af, at 
teknologi og udstyr i et vist omfang indgår i uddannelsesmiljøet og den daglige undervisning. 
 
De enkelte metoder i undervisningen tilrettelægges ud fra og anvendes i forhold til den læring, der 
tilsigtes i relation til elevernes forudsætninger. Metodisk arbejdes der varieret og differentieret 
med udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger. 
 
Undervisningen tilrettelægges således, at læreprocessernes sværhedsgrad og selvstændigheds-
grad øges sidst i uddannelsesforløbet.  
 
1.2.3 Didaktiske og metodiske overvejelser i forhold til læring i vekseluddannelser 

 
Praksisnær undervisningstilrettelæggelse 
At undervisningen tilrettelægges praksisnært afspejles i temaernes ordlyd, det indhold og de 
metoder som er valgt. Både indhold og metoder er med til at sikre relevans. Praksisnær 
undervisning baseret på temabeskrivelser, indholds-og metodevalg støtter eleverne i at skabe 
sammenhæng mellem teori og praksis, og der skabes dermed mulighed for transfer. 
 

K3 Refleksion og diskussion af 
pædagogisk teori 

Konstruktion af didaktisk teori  

K2 konstruktion af pædagogisk 
design og metoder 

LUP og forløbsplaner 

K1 planlægning, 
gennemførelse og evaluering 

af undervisning 
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Læringsmiljøet på skolen tager afsæt i, at eleven udvikler sine erhvervsfaglige kompetencer, og 
tilrettelæggelsen af undervisningen tænkes ind i en læringsmodel, som er beskrevet af Knud Illeris 
og hans fortolkning af David Kolbs læringscirkel. I denne beskriver Illeris, at læring forekommer på 
flere niveauer: 
 

 Assimilativ- læringen tilføjer viden  

 Akkomodativ- læringen skaber viden, gennem ny forståelse 

 Transformativ- læringen skaber ny og identitetsforandrende viden og kompetenceudvikling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Illeris 1995, side 131 

 

 

 

 

 

I undervisningstilrettelæggelsen vil der blive fokuseret på, at eleverne oplever, at der er 

sammenhæng mellem teori og praksis, og undervisningen/læringsaktiviteterne tilrettelægges 

tematiseret og med udgangspunkt i uddannelsernes relation til praksisfelterne. Temaerne skal give 

mulighed for, at eleven arbejder opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende. 

 

1.2.4 Transfer som didaktisk element 

Pædagogiske overvejelser om samarbejdet mellem skole og praksis i forhold til elevens 

kompetenceudvikling gennem kobling af teori og praktik eksemplificeres gennem nedenstående 

figur (se figur 3). 

 

  

Studier 

Stof 

Deltager 

Projekt 

Problem 

Undervisning 

Opgave 

Lærer 

Akkomodativ Erkendelse 

 

Konvergent Erkendelse Divergent Erkendelse 

Assimilativ erkendelse 
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Med uddannelsesrevisionen, som implementeres 1. januar 2013, betones vigtigheden af, at 

eleverne skaber sammenhænge mellem teori pg praksis. I uddannelsesordningen af 2. oktober 

2012 beskrives, at skole og praktik skal arbejde sammen om fælles temaer, og derfor indtænkes 

begrebet transfer som didaktisk element. Transfer betyder i denne sammenhæng ”at overføre 

viden og erfaring fra teori til praksis og omvendt”. 

 
Kilde: Frit efter inspiration fra Vibeke Årkrog og Bjarne Wahlgren i bogen Transfer 2012 

 
Figur 3 

 

1.3 Overordnede bestemmelser og kriterier for vurdering af elevens kompetencer og 

forudsætninger 

Eleverne bliver inden for de første to uger af uddannelsesforløbet kompetencevurderet i forhold 

til uddannelsens samlede kompetencekrav, jf. Bek. nr. 834 af 27. juni 2013  § 50 stk. 3. 

  

Skolen udarbejder endvidere i samarbejde med eleven og evt. praktikvirksomhed en personlig 

uddannelsesplan for hele uddannelsen i henhold til Hovedbekendtgørelsen § 50. Udarbejdelsen og 

vurderingen tager sigte på, om eleven kan godskrives i nogle dele af uddannelsen. Endvidere 

vurderes behov for specialpædagogisk støtte.  

 

Elevens 
motivation og 

engagement i en 

Konstruktivistisk 
individuel og 

social 
læringsforståelse) 

Undervisningens 
tilrettelæggelse 
udfra didaktiske 
overvejelser om 

fjern/nær  og 
generel/specifik 

transfer 

Elevens 
kompetenceud-

vikling i en 
veksel-

uddannelse 

Praksis og 
arbejdspladsens 
tilrettelæggelse 

af et positivt 
transferklima i et  
praksisfællesskab 
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Ved hvert skoleforløbs afslutning indgår der en vurdering i forhold til, om eleven har nået målene. 

Hvis målene ikke er nået, aftales i samråd med eleven og praktikstedet det videre forløb, evt. via 

en helhedsevaluering, således at eleven får mulighed for at gennemføre uddannelsen. Skolen 

tager initiativ til udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan eller ajourføring af den 

eksisterende uddannelsesplan. Hvis eleven har en aktuel uddannelsesplan i henhold til folkeskole-

loven, tages der udgangspunkt heri. Uddannelsesvejlederen er ansvarlig for indplacering af 

elevens grundfagsniveauer efter konkret kompetenceafklaring inden for de første 14 dage af 

uddannelsen. Kontaktlæreren er sammen med eleven og evt. praktikvirksomheden ansvarlig for, 

at eleven udarbejder individuelle målsætninger i planen og for ajourføring af uddannelsesplanen 

gennem uddannelsen, herunder valg af specialefag og valgfag.  

 

1.3.1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser 

Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for 

løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt og vejledning. Skolens 

bedømmelsesplan består af fem dele, der skal dokumentere de faglige og personlige kompeten-

cer, eleven har erhvervet sig i uddannelsen: 

 

1. Den løbende evaluering 

2. Skolevejledninger 

3. Praktikerklæringer i praktikuddannelsen (gælder ikke grundforløb) 

4. Standpunktsbedømmelser og prøver i områdefag og grundfag 

5. Den afsluttende prøve. 

 

1.3.2 Skolebedømmelsen skal medvirke til 

 

 At eleven får klargjort viden om eget niveau 

 At eleven bliver bevidst om områder, som kræver fokuseret indsats 

 At eleven bliver inspireret til yderligere læring 

 At praktiksted og skole informeres om elevens niveau. 

 

Eleven og elevens kontaktlærer fastholder derudover i den erhvervsfaglige vejledning fokus på de 

personlige uddannelsesmål/de personlige kompetencer. 

 

Eleven vil løbende få en bedømmelse af sit standpunkt og sin udvikling gennem uddannelsesfor-

løbet. Denne vil foregå i den daglige undervisning. Evalueringskriterierne fremgår af lærings-

aktiviteterne/temabeskrivelserne i forløbsplanerne for de enkelte uddannelser. Dette betyder, at 

bedømmelsen af elevens erhvervsfaglige kompetencer sker ud fra en vurdering af både de faglige 
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og personlige kompetencer. Den enkelte elevs kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel 

med en vurdering af, hvordan eleven optræder i erhvervsmæssig sammenhæng ud fra de mål, 

som er beskrevet i den enkelte uddannelse. Evalueringskriterierne for målene i temaerne tager 

hensyn til progression i uddannelsen i forhold til niveauerne; Begynder, Rutineret og Avanceret. 

 

I slutningen af hver skoleperiode vil der blive udarbejdet en skolevejledning på baggrund af 

elevens standpunkt. Standpunktet beskrives i form af karakterer, (Bek. 834, § 77, stk. 2) i forhold 

til de fastsatte mål for skoleperiodens mål, og der vil sammen med eleven, foregå en vurdering af 

eventuelle behov for supplerende skoleundervisning eller anden særlig støtte. Bedømmelserne 

sker ud fra 7-trins-skalaen:  

 

 12: For den fremragende præstation 

 10: For den fortrinlige præstation 

 7: For den gode præstation 

 4: For den jævne præstation  

 02: For den tilstrækkelige præstation 

 00: For den utilstrækkelige præstation  

 -3: For den ringe præstation 

 

På tilsvarende vis vil der i slutningen af hver praktikperiode blive udarbejdet en praktikerklæring. 

Denne bedømmes ”Bestået”/”Ikke bestået”. 

 

I slutningen af uddannelsesforløbet gives standpunktskarakterer i alle fag, og der aflægges prøve i 

de til uddannelsen tilhørende udtrukne områdefag og grundfag. Se i øvrigt vejledninger og 

rammer for afgivelse af standpunktskarakterer og afvikling af prøver på skolens hjemmeside 

www.sosufvh.dk 

 

1.3.3 Adgang til prøve 

Eleven aflægger prøve i et fag, når vedkommende har fulgt undervisningen i det pågældende 

undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne om de enkelte uddannelser. Institu-

tionen afgør, om eleven har opfyldt betingelserne. (Bek. nr. 41, § 7). Eleven indstilles til prøve, 

såfremt de af skolen beskrevne skriftlige opgaver er afleveret, og såfremt eleven har haft et 

tilfredsstillende fremmøde. Se evt. afsnit om uddannelsesaktivitet og fravær i uddannelsesbogen 

på www.sosufvh.dk  

 

For at elever kan aflægge den afsluttende prøve, skal hvert områdefag være bestået ved prøve 

eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i 

områdefag og grundfag skal være mindst karakteren 02. Ingen af karaktererne må være -03. 

Valgfri specialefag skal være bedømt ”Bestået” på avanceret niveau. Praktikerklæringerne for 

http://www.sosufvh.dk/
http://www.sosufvh.dk/
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elevens praktikuddannelse skal være bedømt ”Godkendt”. Afsluttende prøver afholdes efter 

reglerne i Bek. nr. 834 af 27. juni 2013 §§ 34 og 35. 

 

1.3.4 Eksamensregler 

Se rammer for og vejledning til prøver på skolens hjemmeside www.sosufvh.dk 

 

1.3.5 Klager 

I forhold til eventuelle klager følger skolen Bek. nr. 834 af 27.06.2013, § 129 samt det faglige 
udvalg for Pædagogisk assistent og Social- og sundhedsuddannelserne (PASS) ”Vejledning til de 
lokale uddannelsesudvalg i behandling af klagesager” af september 2008. 
  
I erhvervsuddannelserne skelnes der mellem forskellige typer af klager. For den pædagogiske 
assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen er det relevant at skelne mellem 
følgende:  
1. Klager over uddannelsen  

2. Klager over en skoles afgørelser (afslag på optagelse, midlertidig hjemsendelse og bortvisning)  

3. Klager over prøver og eksamen  

4. Klager over grundfag og centralt udarbejdede valgfag  

5. Klager over ansættelsesretlige forhold (løn, arbejdstider, opsigelse, ligebehandling osv.)  

6. Tvister mellem elev og praktikvirksomhed  

7. Klager over en skoles afgørelser om godskrivning af uddannelseskvalifikationer  

8. Klager over en skoles vurdering af en GVU-ansøgers kompetencer og fastsættelse af 
uddannelsesplan  

9. Klager over en skoles vurdering af en GVU-ansøgers praktiske kompetencer  
 

Se i øvrigt skolens klagevejledning for skriftlige klagemuligheder og tidsfrister på www.sosufvh.dk 

 

2 Generelt om social-og sundhedsuddannelserne 

2.1 Uddannelsens formål  

Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem 

skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende 

overordnede kompetenceområder: 

 

1. Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 

2. Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 

3. Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 

4. Professionel omsorg, pleje og sygepleje 

5. Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 

http://www.sosufvh.dk/
http://www.sosufvh.dk/
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6. Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 

7. Koordinering, administration og styring 

 

2.1.1 Udvikling af erhvervsfaglig kompetence 

Erhvervsfaglig kompetence opnås gennem den kombination af viden, færdigheder, faglige 

vurderinger og etiske overvejelser, der sætter eleven i stand til at handle professionelt inden for 

det kompetenceområde, uddannelsen retter sig imod. 

 

Eleven opnår erhvervsfaglig kompetence gennem en aktiv deltagelse i praktisk og teoretisk 

undervisning i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag samt gennem udførelse af og 

refleksion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen. 

 

Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at varetage 

jobfunktioner inden for sundhedsvæsnet i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og 

fortsat læring er et vilkår.  

 

2.1.2 Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan 

Trin 1, Social-og sundhedshjælper 

1. Udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og 

lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i 

overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af 

serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 

2. Selvstændigt at udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i 

borgerens almene sundhedstilstand. 

3. Udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg. 

4. Kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere 

hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt 

samarbejde. 

5. I samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i 

udførelsen af de planlagte opgaver. 

6. Skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og 

sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om 

oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer. 

7. Benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum 

samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 
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8. Anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning. 

9. Anvende relevant velfærdsteknologi. 

10. Understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for 

borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret. 

11. Alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser 

af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og 

arbejdsprocesser. 

12. I samarbejde med andre at udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 

 

Trin 2, Specialet Social-og sundhedsassistent: 

13. Selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de 

etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i 

overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af 

serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og 

sundhedsassistentens arbejdsområde. 

14. Indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et 

sammenhængende patient- og borgerforløb. 

15. Arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de 

hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser. 

16. Med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, 

vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere 

hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand. 

17. Varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning. 

18. Anvender de generelle principper for hygiejne og særlige hygiejniske retningslinjer herunder 

rene rutiner og sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende og kolleger herom. 

19. Skriftligt og mundtligt at anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og 

sundhedsassistentens kompetenceområde, og dokumentere den udførte sygepleje i relevante 

dokumentationssystemer. 

20. Som led i borgerens/patientens behandlingsforløb at gennemføre målrettet kommunikation 

herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler. 

21. Alene og i et tværprofessionelt samarbejde at tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, 

kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper herunder aktivt 

inddrage borgere, patienter og pårørende. 
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22. Med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og de fastlagte 

kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, tilrettelægge, udføre, 

evaluere og følge op på egne og andres arbejdsopgaver. 

23. Anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny viden og 

teknologi. 

24. Med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer og hjælpemidler at tilrettelægge sit 

eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og 

sikkerhedsforanstaltninger. 

 

2.1.3 Vurdering af de erhvervsfaglige kompetencer 

Alle fag og kompetencemål skal til slut i uddannelserne nås på avanceret niveau og i 

skoleperioderne sker en formativ evaluering af elevernes standpunkter med henblik på vejledning. 

 Denne evaluering sker på følgende måde: 

 

1) Den løbende evaluering 

Denne har til formål at give eleven umiddelbar respons på læringsaktiviteter og 

samarbejdsadfærd, samtidig med at det skal udvikle elevens evne til selvevaluering. 

Denne foregår dels som et samspil i vejledningssituationerne i dagligdagen og dels som en 

tema-evaluering, hvor eleven, sammen med samarbejdspartnere og undervisere, vurderer sit 

standpunkt, i forhold til evalueringskriterierne. 

 

2) Skolevejledning 

Denne har til formål at give eleven et indblik i sine foreløbig opnåede kompetencer med 

henblik på eventuel revision af den individuelle uddannelsesplan. 

I slutningen af hver skoleperiode vil der blive givet en skolevejledning, der udtrykker elevens 

standpunkt i form af karakterer, i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden, og der vil i 

dialog med eleven ske en vurdering af eventuelle behov for supplerende skoleundervisning 

eller anden særlig støtte. 

 

Her bedømmes elevens erhvervsfaglige kompetencer, og dette sker ud fra en vurdering af både 

de faglige og personlige kompetencer. 

 

Den enkelte elevs kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel, med en vurdering af, 

hvordan eleven formår at reflektere over og beskrive sin deltagelse i erhvervsmæssig sammen-

hæng, ud fra de evalueringskriterier, som er beskrevet i den enkelte uddannelses forløbsplan.  
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Evalueringskriterierne er beskrevet således, at der er taget hensyn til progression i uddannelsen 

i forhold til niveauerne; Begynder, Rutineret og Avanceret. 

 

Mål ud fra præstationsstandarden ”avanceret” niveau 

Eleven vurderes til slut ud fra præstationsstandarden ”avanceret” niveau i såvel områdefag som 

valgfri specialefag. Dette niveau indebærer, at eleven kan vurdere et problem og kan planlægge, 

løse og udføre en opgave og/eller løse et problem, også i ikke-rutinesituationer, alene, eller i 

samarbejde med andre. Der lægges vægt på, at eleven kan tage selvstændigt ansvar og vise 

initiativ. Endvidere skal eleven selvstændigt kunne formulere og løse faglige og sociale opgaver og 

problemer samt udvise kvalitetssans og kreativitet i opgaveudførelsen. 

 

Til brug for evaluering af elevens faglige progression i kompetenceudviklingen tages afsæt i 

nedenstående skema. 

 

Bedømmelsen af elevens erhvervsfaglige kompetencer sker ud fra en vurdering af både de faglige 

og personlige kompetencer. Dette skal i skemaet forstås således, at elevens viden og færdigheder 

fremstår som kompetencer, når holdninger og handlinger knytter an til god praksis. 

 

Taksonomi for 

skoleperioderne 

Viden Færdigheder Personlige kompetencer 

Begynderniveau. 

Eleven kan løse en 

opgave og udføre en 

aktivitet i en kendt 

situation eller ud fra 

en kendt 

problemstilling eller 

kan udføre en mere 

kompliceret aktivitet 

under vejledning. På 

dette niveau lægges 

der vægt på personlig 

kompetence til at 

sætte sig ind i 

uddannelsens 

fundamentale 

kundskabs- og 

færdighedsområder 

På dette niveau skal 

eleven f.eks. kunne: 

Beskrive, definere, 

huske, genkende, 

skelne og navngive de 

kundskabsområder 

som hører til lærings-

aktiviteterne 

 

 

På dette niveau skal 

eleven under 

instruktion, kunne 

udføre/forklare enkle 

og sammensatte 

handlinger, som hører 

til læringsaktiviteterne 

Eleven skal udvise lyst 

til at sætte sig ind i 

uddannelsens 

fundamentale 

kundskabs- og 

færdighedsområder. 

Vise ansvarlighed i 

læreprocesserne 

Udvise begyndende 

selvstændighed og 

initiativ 
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Taksonomi for 

skoleperioderne 

Viden Færdigheder Personlige kompetencer 

og kompetence til at 

udvikle ansvarlighed 

og grundlag for 

fortsat læring. På 

begynderniveauet 

grundlægges 

ligeledes 

selvstændighed i 

opgaveløsning. (Bek. 

1514 § 29) 

 

Rutineret niveau. 

Eleven kan planlægge 

og gennemføre en 

opgave eller aktivitet 

eller løse et problem i 

en rutinemæssig eller 

kendt situation og 

omgivelse, alene og i 

samarbejde med 

andre. På dette 

niveau lægges vægt 

på den personlige 

kompetence til 

selvstændigt at sætte 

sig ind i mere 

komplicerede 

problemstillinger og 

til at kommunikere 

med andre om 

løsningen heraf. 

Yderligere lægges 

vægt på fleksibilitet 

og omstillingsevne. 

Her skal eleven f.eks. 

kunne: 

Forklare, fortolke, 

beregne, demonstrere.  

Kunne forklare med 

egne ord, og give 

andre eksempler i 

forhold til 

læringsaktiviteterne 

 

 

På dette niveau skal 

eleven 

Selvstændigt kunne 

arbejde rutineret med 

læringsaktiviteterne 

der knytter sig til 

faget. Endvidere i 

samarbejde med 

andre øve sig i at 

vise/forklare større 

grad af 

handleberedskab også 

i mere komplekse 

situationer 

Eleven skal kunne 

udvise evne til 

selvstændigt at sætte 

sig ind i mere 

komplicerede 

problemstillinger 

Kommunikere med 

andre om løsningen af 

mere komplicerede 

problemstillinger 

Være fleksibel i tanke 

og holdning  

Kunne udvise 

omstillingsevne 

Avanceret niveau. 

Eleven kan vurdere et 

Her skal eleven f.eks. 

demonstrere: 

Vise/ forklare 

handlefærdigheder på 

Viser evne til 

selvstændigt at tage 
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Taksonomi for 

skoleperioderne 

Viden Færdigheder Personlige kompetencer 

problem, kan 

planlægge, løse og 

gennemføre en 

opgave eller aktivitet 

eller løse et problem 

også i ikke-

rutinesituationer – 

alene eller i 

samarbejde med 

andre – under hensyn 

til opgavens art. På 

dette niveau lægges 

vægt på den 

personlige 

kompetence til at 

tage selvstændigt 

ansvar og vise 

initiativ samt 

kompetence til selv at 

formulere og løse 

faglige og sociale 

opgaver og 

problemer. Yderligere 

lægges vægt på 

kvalitetssans og 

kreativitet. 

 

Forståelse for, viden 

om, og kunne 

reflektere 

Endvidere kunne 

anvende den 

reflekterede viden i 

forhold til nye 

situationer 

 

avanceret og 

selvstændigt niveau, i 

forhold til de 

læringsaktiviteter der 

hører til skoleperioden 

ansvar 

Udvise initiativ til selv 

at formulere og løse 

faglige og sociale 

opgaver og 

problemstillinger 

Udvise kvalitetssans 

og kreativitet i 

opgaveløsningen 
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2.2 Uddannelsens struktur og varighed 

Trin 1 

Uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper, er en vekseluddannelse med tre skoleperioder 

og to praktikperioder. Skoleundervisningen varer 24 uger.  

 

Skoleperiode    

1 A 

Praktik 

1 A 

Skoleperiode 

1 B 

Praktik  

1 B 

Skoleperiode 

2 

Praktik 2 Skoleperiode 

3 

 

4 uger  

 

 

1 uge 

 

4 uger 

 

15 uger 

 

14 uger 

 

15 uger 

 

2 uger 

 
Trin 2 

Uddannelsens trin 2, specialet social-og sundhedsassistent, er en vekseluddannelse tilrettelagt 

med fire skoleperioder og tre praktikperioder. Skoleundervisningen varer 32 uger. 

 
Skole- 

periode 

1A 

Lærings- 

praktik 

1 

Skole- 

Periode 

1B 

Praktik  

1 

Skole- 

periode 2A 
Lærings- 

praktik 

2 

Skole- 

Periode 

2B 

Praktik  

2 

Skole- 

Periode 

3 

Praktik 3 Skole-

periode 4 

 

6 uger 

 

 

4 dage 

praktik 

 

 

8 uger 

 

14 

uger 

+ 1 dag 

 

3 uger  

+ 3 dag 

 

 

3 dage 

 

4 uger  

+ 2 dage 

 

 

15 uger  

+ 3 dage 

 

6 uger 
  

16 uger 
 

4 uger 

 

 
2.3 Læringsaktiviteter som praksisnær, tematiseret undervisning og samarbejde med praksis 

En del af skoleundervisningen organiseres i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den 

tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens 

kommende arbejdsområde. 

 

Udgangspunktet for den tematiske undervisning er praksisrelaterede situationer, som bearbejdes 

med henblik på at styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge samt udvikling af 

erhvervsfaglige kompetencer. Den enkelte elev skal have mulighed for at fordybe sig i temaer og 

emner, der er relevante og eksemplariske for fagområderne. 

 

Elever, der har fået godskrivning for enkelte grundfag eller områdefag er forpligtet til at følge den 

tematiserede undervisning, hvori faget indgår. 

 

Social- og Sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelser, hvor ca. 1/3 er skoleperiode, og 2/3 er 

praktikperiode.  
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Undervisningen i skoleperioden skal understøtte elevens forståelse af sammenhænge og helheder 

i uddannelsen og derved bidrage til udviklingen af en professionel tilgang til det kompetence-

område, som elevens uddannelse retter sig mod. Undervisningen skal tilrettelægges med udgangs-

punkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Undervis-

ningen forud for praktikperioden skal tage afsæt i praksissituationer og dermed understøtte 

elevens læring i den efterfølgende praktikperiode. Den praksisnære undervisning skal styrke 

elevernes evne i at koble teori og praksis og dermed kunne reflektere i udøvelsen af kommende 

erhverv. 

 

2.4 Praktikuddannelsen 

Praktikuddannelsen på Social- og sundhedshjælperuddannelsen (trin 1) består af to 

længerevarende perioder inden for det primære kommunale område. Praktikken finder sted ”i 

såvel borgerens eget hjem som på plejecentre”, jf. Uddannelsesordningen af 2. oktober 2012.  

 

2.5 Samarbejdet mellem skole og praktik 

Samarbejdet omkring uddannelse varetages af skole, praktiksted og elevens ansættende myndig-

hed med henblik på at styrke helheden og sammenhængen i uddannelsesforløbet.  

 

Samarbejdet mellem skole og praktik tager afsæt i ovennævnte ved, at skole og praktikken, 

udtrykt ved det lokale uddannelsesudvalg (LUU), har formuleret fælles temaer for såvel 

skoleperiode som praktikperiode (se afsnit 3.1). 

 

Herudover er der etableret overgangssamtaler i overgangene skole/praktik og praktik/skole. 

Endvidere er der indført en læringspraktikuge i skoleperiode 1, placeret midt i skoleperioden.  

 

Eleven introduceres til dokumentationssystemer på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 

samarbejde med praksis. I samarbejdet med praksis aftales det, hvilke dokumentationssystemer 

der kan danne grundlag for et eksemplarisk princip i undervisningen, i brug af dokumentations-

systemerne.   

 

Én gang årligt drøfter det lokale uddannelsesudvalg (LUU) og skole ”den social- og sundhedsfaglige 

udvikling i kommuner og regioner”, jf. Uddannelsesordningen af 2. oktober 2012.  

 

Der er to dokumenter, der understøtter elevens læringsproces: 
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Personlig uddannelsesplan, hvor det er skolen, der sammen med eleven og praktikvirksomhed-

en/ansættende myndighed ved begyndelsen af uddannelsesforløbet udarbejder elevens person-

lige uddannelsesplan (Realkompetencevurdering - herefter RKV hedder kompetencevurdering i 

lovgivningen). Det er skolen, der har den overordnede initiativ- og opfølgningspligt i forhold til den 

personlige uddannelsesplan, jf. Bek. nr. 834 af 27. juni 2013, § 50 og § 51. 

 

Mål med uddannelsen: Med henblik på at styrke helheden og sammenhængen i elevens 

uddannelsesforløb formulerer eleven i begyndelsen af hvert skole- og praktikforløb sine 

læringsmål i uddannelsesbogen. Det er kontaktlæreren og praktikvejlederen, der understøtter 

eleven i formuleringen af disse læringsmål, jf. uddannelsesordningen af 2. oktober 2012: ”Med 

henblik på udarbejdelse af den lokale undervisningsplan afdækker og konkretiserer det lokale 

uddannelsesudvalg sammen med de praktikansvarlige myndigheder de lokale muligheder for, at 

eleverne kontinuerligt kan tilegne sig praktikmålene i de forskellige praktikperioder, således at 

praktikfeltet samlet set kan sikre elevernes mulighed for at opnå slutmålene for den samlede 

uddannelse”. 

 

Progression i praktikmål 

Progressionen i praktikmålene er beskrevet under temaer ud fra den anvendte taksonomi 

”begynder”, ”rutineret” og ”avanceret” niveau jf. Bek. 834 af 27 juni 2013. 

Der samarbejdes omkring den enkelte elevs uddannelse i forhold til helhedsevaluering. En 

helhedsevaluering kommer på tale, når der er omstændigheder i elevens uddannelse, som kan 

medføre ændringer i elevens uddannelsesaftale, se skolens hjemmeside, www.sosufvh.dk 

 

  

http://www.sosufvh.dk/
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2.5.1 Bedømmelsesplan i praktikken for uddannelsen 

Ved afslutningen af hver praktikperiode udfærdiges en praktikerklæring (udfærdiges af PASS), 

hvori det fremgår, om eleven har nået målene for den pågældende periode. På social- og sund-

hedshjælperuddannelsen er bedømmelsen på første praktik vejledende, og den anden praktik skal 

vurderes godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Praktikmål for social-og sundhedshjælperuddannelsen 

1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i 

overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og 

utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder, herunder 

beskrivelser af serviceniveau, samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger 

eller samarbejdspartnere. 

2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og 

begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende samt se sin egen rolle i 

udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 

3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje 

efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af ikke komplekse 

sygeplejeopgaver. 

Skolevejledning 

Vejledende 

praktikerklæring 

Skolevejledning Uddannelsesbevis

vis 
Afsluttende 

praktikerklæring 
Skole bevis 

Skoleperiode 

Praktikperiode 

Skoleperiode 
Skoleperiode 

Praktikperiode  
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4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg 

ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 

5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for 

livsudfoldelse og livskvalitet. 

6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers 

fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå.  

7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i 

borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 

8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og kan vurdere, 

hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle 

kolleger. 

9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med 

relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge 

træningsplaner. 

10. Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende 

herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og 

praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang. 

11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte 

borgeren i at mestre eget liv. 

12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn 

til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, 

sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. 

13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller 

handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer, herunder anvende 

elektroniske dokumentationssystemer.  

14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med 

social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 

15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og 

samarbejdspartnere. 

16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til 

borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 

17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan 

anvende relevant velfærdsteknologi. 

18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø, herunder 

principperne for voldspolitik og kriseberedskab. 

19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. 
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Vejledning i praktikken 

Eleven og praktikvejlederen evaluerer løbende i praktikperioden i forhold til måelene og 

læringsudbytte. I forhold til den løbende evaluering kan logbog være et understøttende 

pædagogisk redskab. 

Ved afsluttende evaluering udfyldes praktikerklæring, se skolens hjemmeside www.sosufvh.dk 

 

2.6 Indhold i skoleperioderne på hovedforløbet for SSH 

Skoleperiode  

1A 

4 uger 

Skoleperiode  

1B 

4 uger 

Skoleperiode 2 

14 uger 

Skoleperiode 3 

2 uger 

Tema 1 og 2  Tema 2 og 3 Tema 4,5,6,7 og 8 Udtrukket 

områdefagsprøve/grund

fag 

  Engelsk 

standpunktsvurdering 

Valgfag i 2. sidste uge 

Specialefag i sidste uge 

Afsluttende prøve 

Prøveform Case 

 

Fag: SSH trin 1 

Skoleperiode 1: 

Tema 1  At være i uddannelse til social-og sundhedshjælper 

Tema 2 Mødet med borgeren og mødet med praksis  

Tema 3 Social-og sundhedshjælperen i det sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende arbejde 

  

http://www.sosufvh.dk/
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Skoleperiode 2 

Tema 4 At være i uddannelse til social-og sundhedshjælper-refleksioner over 

praksis 

Tema 5 Social-og sundhedshjælperen i mødet med forskellige kulturer 

Tema 6 Social-og sundhedshjælperen i det sundhedsfremende og 

sygdomsforebyggende arbejde i forhold til borgere i komplekse forløb 

Tema 7 Livet/døden-Glæder/Sorger 

Tema 8 Det gode liv-social-og sundhedshjælperen i samarbejdet med borgerens 

hverdag, hvor livskvalitet og egenomsorg er i centrum 

Områdefag: 

1. Social-og sundhedssektoren- svarende til 2 uger 

2. Pleje og dokumentation- svarende til 5 uger 

3. Rehabilitering og social-og sundhedsfaglig indsats- svarende til 3,5 uge 

 4. Psykologi og kommunikation- svarende til 2,5 uge  

5. Arbejdsmiljø og ergonomi- svarende til 1 uge 

Grundfag:  

 Naturfag, E-niveau - varighed 2 uger 

  Dansk D-niveau - varighed 2 uger, der kan vælges C-niveau i stedet.  

  Engelsk E-niveau - varighed 2 uger, der kan vælges D- eller F- niveau i stedet 

Elever der er fritaget for dansk/naturfag/engelsk (og ikke vælger et højere niveau, hvis dette er 

muligt), skal følge undervisningen på det samme niveau uden at blive standspunktsbedømt. 

 

Valgfri specialefag: Her skal eleven vælge 1 fag. Faget er placeret i sidste uge af skoleperiode 2 

 Borgere med psykisk sygdom  

 Palliation 1 

 Demens 1 

 Rehabilitering 1 

 Velfærdsteknologi 1 
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Valgfag: Her skal eleven vælge 1 fag. Faget er placeret i 2. sidste uge af skoleperiode 2 

 Kreative udtryksformer 

 Kost og ernæring 

 Kommunikation og konflikthåndtering 

 Tysk 

 Innovation 

 SOSU-skills 

 

Endvidere, ved fravalg eller godskrivning af engelsk, vælges faget: 

 Omsorg til mennesker med nedsat funktionsniveau 

Eleverne vil som udgangspunkt blive vejledt og motiveret til at vælge faget Engelsk. Udover et 

videreuddannelsesperspektiv for eleverne har skolen en strategi for internationalisering, bl.a. i 

form af elevernes mobilitet, i forhold til studiebesøg i udlandet og længerevarende udenlands-

praktikophold. Endelig arbejdes der med udvikling af talenter, f.eks. med Sosu-skills konkurrencer 

og dette kræver sproglige kompetencer på internationalt niveau. 

2.7 Overgangsordning ved ændringer af den lokale undervisningsplan  

De Igangværende hold, der er påbegyndt uddannelse inden 1. januar 2013, afslutter efter den 

gamle Lovbekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1514 af d.15. december 2010 og 

bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang; sundhed, omsorg og 

pædagogik, nr. 149 af 25. februar 2011. 
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3 Læringsaktiviteternes fordeling på skoleperioder og dertil knyttede 

kompetence- og fagmål, samt de tilhørende temaer for de efterfølgende 

praktikperioder 

 

Skoleperiode 1  

Tema Formål og kompetencemål  Fagmål 

Tema 1 

At være i uddannelse til social-og 
sundhedshjælper  
 
 

 

1 + 4 + 6 + 11 + 12 
Læringsaktiviteten retter sig mod 
introduktion til uddannelsens 

tilrettelæggelse, indhold og 

metoder i forhold til arbejdet 

som social-og sundhedshjælper, 

herunder, at eleven gøres 

bekendt med sig selv og sit eget 

værd i samarbejdet med kolleger 

og borgere. 

Social-og sundhedssektoren 
 Mål 1, 3 og 7  
 
Psykologi og Kommunikation  
Mål 1, 3 og 4 
 
Pleje og dokumentation 
Mål 11 og 12 
 
Rehabilitering og sosu-faglig 
indsats 
Mål 3 
Dansk 
Mål 1, 4, 7, 8, 11 og 13 

Tema 2  

Mødet med borgeren og mødet 

med praksis 3 uger  

 

1 + 2 + 7 + 10 + 11  
 
I temaet vil læringsaktiviteterne 
omhandle hvordan social-og 
sundhedshjælperen arbejder med 
omsorg, kommunikation, 
samarbejde, forebyggelse af 
smittespredning, etik og 
lovmæssige regler ud fra 
kvalitetsstandarder med henblik 
på at støtte borgerens 
egenomsorg og selvbestemmelse. 
 

Social- og sundhedssektoren 
Mål 1 , 2 , 3 , 4 , 6 og 7 
 
Pleje og dokumentation 
Mål 1, 6, 9 og 10 
 
Psykologi og kommunikation 
Mål 1, 3, 4 og 5 
 
Rehabilitering og Sosu-faglig 
indsats 
Mål 3 og 7  
 
Naturfag 
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 
 
Dansk: 
 
Engelsk: 

 

 Tema 3 

Social-og sundhedshjælperen i 

det sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende arbejde i 

2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 

 

 Læringsaktiviteterne omhandler 

hvordan Social-og 

Pleje og dokumentation 

Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 og 15 

 

Psykologi og kommunikation 
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Tema Formål og kompetencemål  Fagmål 

forhold til borgere i ikke 

komplekse forløb 

 

sundhedshjælperen arbejder med 

at udføre praktisk og personlig 

hjælp, omsorg og pleje, ud fra 

gældende hygiejniske principper. 

Endvidere hvordan Social-og 

sundhedshjælperen arbejder 

sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende og 

dokumenterer arbejdet i 

fagsprog. 

 

 

Mål 2, 3, 4 og 5 

 

Rehabilitering og sosu-faglig 

indsats 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 

 

Arbejdsmiljø og ergonomi  

Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6 

 

Naturfag 

Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 

 

Dansk:  

 

Engelsk:  

 

Skoleperiode 2 

Tema Formål og kompetencemål  Fagmål 

Tema 4 

At være midt i uddannelsen til 
social-og sundhedshjælper,   
refleksioner over oplevelser i 
praksis. 
 

1 +2 +3 +4 
 

I temaet vil læringsaktiviteterne 

omhandle refleksion over 

praksiserfaringer i forhold til 

arbejdet som social-og 

sundhedshjælper 

Social-og sundhedssektoren 
Mål 1, 3 og 6 
 
Pleje og dokumentation 
Mål 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11og 12 
 
Psykologi og kommunikation 
Mål 1, 3, 4 og 5 
 
Rehabilitering og sosu-
fagligindsats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
og 9 
 
Arbejdsmiljø og ergonomi  
Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6 
 
Dansk  
 
Engelsk  
 

Tema 5 
Social-og sundhedshjælperen i 
mødet med forskellige kulturer 

 

7 + 9 + 10 + 12 
 
I temaet vil læringsaktiviteterne 
omhandle hvordan social-og 
sundhedshjælperen kan 

Social-og sundhedssektoren 
Mål 1, 3, 4, 6 og 7 
 
Pleje og dokumentation 
Mål 1 og 5 
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Tema Formål og kompetencemål  Fagmål 

understøtte borgeren i aktiviteter 
ud fra kulturel baggrund, 
samfundets aktuelle muligheder 
herunder velfærdsteknologi ud 
fra kvalitetsstandarder med 
henblik på at støtte borgerens 
selvbestemmelse 

 

 
Psykologi og kommunikation 
Mål 1 og 2 
 
Rehabilitering og sosu-faglig 
indsats  
Mål 1, 2, 3 og 9 
 
Dansk  
 
Engelsk  
 

Tema 6 
Social-og sundhedshjælperen i 

det sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende arbejde i 

forhold til borgere i komplekse 

forløb 

 

1 + 2 + 3 + 4 +5+ 6 + 8+ 9 + 12 

I temaet vil læringsaktiviteterne 

omhandle hvordan Social-og 

sundhedshjælperen arbejder 

professionelt 

sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende og 

dokumenterer arbejdet i 

fagsprog. 

 

Social-og sundhedssektoren 
Mål 1, 3, 4, 5, 6 og 7 
 
Pleje og dokumentation 
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 og 15 
 
Psykologi og kommunikation 
 Mål 3, 4 og 5  
 
Rehabilitering og sosu-faglig 
indsats  
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 
 
Arbejdsmiljø og ergonomi 
Mål 1,2, 3, 4, 5 og 6 
 
Naturfag 
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 
 
Dansk  
 
Engelsk  

 

Tema 7 
Livet/Døden 
Glæder/Sorger 
 

1 + 2 + 3 + 4 + 6 +7 + 8 + 10 + 12 
 
I temaet vil læringsaktiviteterne 

omhandle hvordan Social-og 

sundhedshjælperen arbejder med 

fokus på livskvalitet ved livets 

afslutning. 

Social- og sundhedssektoren 
Mål 1, 3, 4, 6 og 7 
 
Pleje og dokumentation 
Mål 1, 5, og 7 
 
Psykologi og kommunikation 
Mål 1, 2 og 6 
 
Dansk  
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Tema Formål og kompetencemål  Fagmål 

 
Engelsk  
 

Tema 8 
Det gode liv 
 
Social-og sundhedshjælperen i 
arbejdet med borgerens hverdag, 
hvor livskvalitet og egenomsorg 
er i centrum  
 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 
 
I temaet vil læringsaktiviteterne 
omhandle hvordan Social-og 
sundhedshjælperen udøver 
arbejdet som fagperson i et 
tværfagligt samarbejde, samt 
identificerer, planlægger, udfører 
og evaluerer sine arbejdsopgaver 
og arbejdsprocesser, inden for de 
rammer som serviceniveauet 
giver. 
(4 uger inkl. standpunkt i alle fag) 
 

Social-og sundhedssektoren 
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 
 
Pleje og dokumentation 
Mål 1,2 ,3 ,4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 og 14 
 
Psykologi og kommunikation 
Mål 1, 3, 4, 5 og 6 
 
Rehabilitering og sosu-faglig 
indsats  
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 
 
Naturfag 
 
Dansk  
 
Engelsk  
 

 

3.1 Læringsaktiviteter i praktikperioderne 

Praktik 1 

Tema Formål og kompetencemål  Praktikmål der er indeholdt i 

temaet  

Tema 1 

At være i uddannelse til social- og 

sundhedshjælper 

Nr. 1+4+6+11+12 

Læringsaktiviteten retter sig mod 

introduktion til uddannelsens 

tilrettelæggelse, indhold og 

metoder i forhold til arbejdet som 

social- og sundhedshjælper. 

Nr. 

1+ 3+6+8+17+19 

 

Tema 2 

Mødet med borgeren og mødet 

med praksis 

 

Én uge af tema 2 er placeret i 

skoleperiode 1 som læringsuge 

Nr. 1+2+7+10+11 

Læringsaktiviteten omhandler 

hvordan social- og 

sundhedshjælperen arbejder med 

omsorg, kommunikation, 

samarbejde, forebyggelse af 

smittespredning, etik og 

Nr. 

 1+2+4+5+9+10+15+16 
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Tema Formål og kompetencemål  Praktikmål der er indeholdt i 

temaet  

lovmæssige regler ud fra 

kvalitetsstandarder med henblik på 

at støtte borgerens egenomsorg og 

selvbestemmelse. 

Tema 3 

Social- og sundhedshjælperen i det 

sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende arbejde i 

forhold til borger i ikke komplekse 

forløb. 

Nr. 2+3+4+5+6+8+ 

Læringsaktiviteterne omhandler 

hvordan social- og 

sundhedshjælperen arbejder med 

at udføre praktisk og personlig 

hjælp, omsorg og pleje, ud fra 

gælden hygiejniske principper. 

Samt hvordan social- og 

sundhedshjælperen arbejder 

sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende og 

dokumenterer arbejdet i fagsprog. 

Nr.  

4+5+6+7+9+10+11+12+13+14 

 

 

Praktik 2 

Tema Formål og kompetencemål  Praktikmål 

Tema 4 

At være i uddannelse til social- og 

sundhedshjælper – refleksioner 

over oplevelser i skoleperioden 

Læringsaktiviteterne omhandler 

refleksioner over skoleperioden i 

forhold til arbejdet som social- og 

sundhedshjælper 

Nr. 

2+8+9+18+19 

 

Tema 5 

Social- og sundhedshjælperen i 

mødet med forskellige kulturer 

Nr.7+9+10+12 

Læringsaktiviteterne omhandler 

hvordan social- og 

sundhedshjælperen kan 

understøtte borgeren i aktiviteter 

ud fra kulturel baggrund, 

samfundets aktuelle muligheder 

herunder velfærdsteknologi ud fra 

kvalitetsstandarder med henblik på 

at støtte borgerens 

selvbestemmelse. 

Nr. 

1+5+10+11+12+15+16+17 

 

Tema 6 

Social- og Sundhedshjælperen i 

Nr. 1+2+3+4+5+6+8+9+12 

Læringsaktiviteterne omhandler 

Nr. 
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Tema Formål og kompetencemål  Praktikmål 

det sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende arbejde i 

forhold til borgere i komplekse 

forløb. 

hvordan social- og 

sundhedshjælperen arbejder 

professionelt sundhedsfremmende 

og sygdomsforebyggende og 

dokumenterer arbejdet i fagsprog. 

6+7+8+13+14+15 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 7 

Livet/Døden 

Glæder/sorger 

Nr. 1+2+3+4+6+7+8+10+12 

Læringsaktiviteterne omhandler 

hvordan social- og 

sundhedshjælperen arbejder med 

fokus på livskvalitet ved livets 

afslutning 

Nr. 

2+4+5+9+14+15 

 

Tema 8 

Social- og sundhedshjælperen i 

arbejdet med borgerens hverdag, 

hvor livskvalitet og egenomsorg er 

i centrum. 

Nr. 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 

Læringsaktiviteterne omhandler 

hvordan social- og 

sundhedshjælperen udøver 

arbejdet som fagperson i et 

tværfagligt samarbejde, samt 

identificerer, planlægger, udfører 

og evaluerer sine arbejdsopgaver 

og arbejdsprocesser, inden for de 

rammer som serviceniveauet giver. 

Nr. 

2+5+6+7+8+9+10+11+13+14+ 

15+19 
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Vejledende progressionen i målene mellem praktikperiode 1 og praktikperiode 2 

 Begynder Rutineret Avanceret 

Mål 1.  

Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og 

sundhedshjælper i overensstemmelse med 

arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt 

og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte 

kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos 

relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 

 

P1 P2 

Mål 2.  

Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld 

og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for 

kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i 

udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 

 

P1 P2 

Mål 3. 

Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter 

Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter 

Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for 

delegering af sygeplejeopgaver. 

P1 
 

P2 

Mål 4.  

Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre 

sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske 

principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 

 

P1 P2 

Mål 5.  

Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så 

borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og 

livskvalitet. 

P1 
 

P2 

Mål 6.  

Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder 

observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og 

sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt 

herpå. 

 

P1 P2 

Mål 7.  

Eleven kan på baggrund af observationer reagere 

hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i 

forhold til kost og ernæring. 

P1  P2 

Mål 8.  

Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse 

borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers 

forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle 

kolleger. 

P1 
 

P2 
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 Begynder Rutineret Avanceret 

Mål 9.  

Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle 

rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om 

borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge 

træningsplaner. 

 

P1 P2 

Mål 10.  

Eleven kan under hensyntagen til borgerens 

selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder 

motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at 

bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i 

videst muligt omfang. 

P1 
 

P2 

Mål 11.  

Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter 

sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre 

eget liv. 

 

P1 P2 

Mål 12.  

Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til 

sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt 

kan informere borgeren om relevante tilbud om service, 

sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. 

P1 
 

P2 

Mål 13.  

Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte 

indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse 

med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende 

elektroniske dokumentationssystemer. 

P1 
 

P2 

Mål 14.  

Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som 

er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens 

kompetenceområde. 

 

P1 P2 

Mål 15.  

Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet 

med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. 

 

P1 P2 

Mål 16.  

Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende 

og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende 

for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 

P1  P2 

Mål 17.  

Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de 

ergonomiske principper og kan anvende relevant 

velfærdsteknologi. 

 

P1 P2 
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 Begynder Rutineret Avanceret 

Mål 18.  

Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for 

arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og 

kriseberedskab. 

 P1 P2 

Mål 19.  

Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at 

lære og samarbejde.  

 

  
P1+P2 

 

3.2 Elevrettet beskrivelse af læringsaktiviteternes delelementer, herefter kaldet forløbsplan 

Til hvert hold der starter på uddannelsen til Social-og sundhedshjælper vil der blive udfærdiget en 

forløbsplan som nærmere beskriver de didaktiske overvejelser for temaernes placering og 

varighed, læringsformer, metoder, rammer og underviserressourcer, samt evaluerings- og 

bedømmelsesformer. Denne skal eleven placere i uddannelsesbogen, som en del af 

samarbejdsværktøjerne i forhold til samarbejdet mellem elev, praktik og skole. 


