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Social- og sundhedsskolernes  

samarbejdsaftale 

om 

AMU-UDBUD  

2019  

 

Medlemskredsen i Danske SOSU-skoler, der omfatter samtlige udbydere af erhvervsuddannelserne til 

social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, har indgået en samarbejdsaftale om udbud og 

gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser.  Aftalen omfatter endvidere institutionernes samarbejde 

om udbud af arbejdsmarkedsuddannelser for pædagogiske assistenter.  

Samarbejdsaftalen omfatter 14 institutioner, der tilsammen råder over i alt 45 udbudslokationer fordelt på 

samtlige 5 regioner. Aftalen omfatter følgende områder: 

Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelserne 

Skolerne i samarbejdet anerkender og anvender den Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelserne 

som Danske SOSU-skoler og Bestyrelsesforeningen for social- og sundhedsskoler på skolernes vegne har 

indgået med Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG).  

Koordinering af samlet udbud  

Skolerne i samarbejdet tilstræber, at ansøgninger om udbudsgodkendelse koordineres, så der sikres en  

geografisk spredning af udbuddet af  AMU-uddannelser under EPOS resort.   

Forsyningssikkerhed  

Skolerne samarbejder på regionalt niveau om annoncering og koordineret planlægning af udbud af kurser 

og uddannelser, så det samlede udbud tilgodeser de regionale og lokale behov for kompetence-udvikling.   

Samarbejdet omfatter udlån af kvalificerede undervisere til de øvrige institutioner i samarbejdet efter 

behov. Samarbejdet omfatter desuden aftaler om forlagt undervisning, hvis dette er nødvendigt for at 

gennemføre skræddersyede forløb for specifikke målgrupper. Endeligt omfatter samarbejdet koordineret 

planlægning af kurser med begrænset søgning med henblik på at sikre gennemførelse i det regionale 

område.  

 

Fleksibel afvikling  

Skolerne samarbejder indbyrdes om at sikre brugere og rekvirenter optimale rammer for fleksibel afvikling 

af kurser og uddannelser indenfor de til enhver tid givne rammer. Skolerne deler erfaringer og viden om 

mailto:lederforeningen@sosu.dk


                                                                               
 

  

Danske SOSU-skoler 
Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 København K 

tlf. 42 41 35 01, e-mail: lederforeningen@sosu.dk  2 

den bedste praksis i forhold til nye initiativer gennem et formaliseret samarbejde i Danske SOSU-skolers 

netværk for kursusledere.  

Udvikling 

Skolerne samarbejder løbende om udvikling af kvalitet og indhold. Samarbejdet omfatter bl.a. udvikling af 

prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne samt fælles kompetenceudvikling, der støtter implementeringen 

af disse i den daglige drift.  

Konsultation  

Skolerne i samarbejdet deltager ved Danske SOSU-skolers formandskab og via foreningens kursusleder-

netværk i løbende konsultationer med EPOS og SEVU. Skolerne i samarbejdet stiller i fornødent omfang og 

efter nærmere aftale ressourcer til rådighed for de udviklingsinitiativer EPOS/SEVU iværksætter.  

 

Samarbejdsaftalen er pr. 9. marts 2019 tiltrådt af følgende institutioner 

 

Social- og sundhedsskolen Syd  Social- og sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens 

Social- og sundhedsskolen Fyn                        Social- og sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg   

Social- og sundhedsskolen Esbjerg                  SOSU Østjylland 

Randers social- og sundhedsskole                   Social- og sundhedsskolen Herning  

SOSU Nord                                           SOSU H 

ZBC SOSU    SOSU Nykøbing Falster 

Diakonissestiftelsen   Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  
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