
www.sosufvh.dk

Du kan blive alt det du 
drømmer om. Kombiner 
erhvervsuddannelse og 
studentereksamen i en 
EUX VELFÆRD uddannelse.

SKAL DU VÆLGE
UNGDOMSUDDANNELSE 

1. MARTS?



Vi har prøvet at samle lidt gode råd til hvad du kan 
overveje, når du skal vælge - og ellers er du altid vel-
kommen til at kontakte en af vores vejledere eller 
komme en tur forbi skolerne.   

Hvad synes du er det sjoveste og mest 
interessante fag du har haft i folkeskolen?

Prøv at lave en liste over, hvilke fag eller opgaver, som 
du godt kan lide, og du er god til. Du kan også tænke 
lidt over, hvordan du arbejder med opgaverne. Kan 
du f.eks. lide at arbejde i grupper ? Lærer du bedst 
ved at læse meget og får undervisning i klassen, eller 
kan du godt at lære noget ved at prøve det af i prak-
sis? Du kan også tænke lidt over, hvad du kan lide at 
lave, når du har fri. Dyrker du sport? Eller kan du lide 
at se film, spille computerspil, lave mad eller tage ud 
og rejse. Husk, at alt det kan du bruge til at blive mere 
nysgerrig på, hvilken uddannelses du skal vælge.

Har du undersøgt, hvad du har af 
 muligheder?

Det er en god ide at bruge lidt tid på at undersøge, 
hvad du gerne vil. Prøv at kigge på de hjemmesider, 
vi har foreslået på side 9. Det er også en god ide at 

Hej !
snakke med dine forældre, lærere og vejledere på de 
uddannelser, du er interesseret i. Det vil være med 
til at gøre dig mere sikker i det uddannelsesvalg, du 
tager. Og så husk, at det valg du træffer nu er ikke 
nødvendigvis det, du skal lave resten af livet. Du kan 
sagtens vælge om igen. 

Besøg os

Du er altid velkommen til at komme forbi vores af-
delinger i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding. Det 
er en rigtig god måde at få stillet sin nysgerrighed på 
at se de rammer hvor du kan gå i skole, snakke med 
nuværende elver og få mulighed for at snakke med 
en vejleder hvis du er i tvivl om økonomi, videreud-
dannelsesmuligheder m.m.  Når du besøger skolen 
kan du også hurtigt fornemme hvordan uddannelses-
miljøet er og se om det er noget for dig.

Skal du tage et valg om 

ungdoms uddannelse  

senest 1. marts? Og ved  

du hvad du skal vælge?
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EUX- SÅ KAN DU BLIVE ALT 
DET, DU DRØMMER OM

Er det bedste du ved at arbejde med noget praktisk, og 
synes du, at alt kan ikke læres ved at læse en bog?  Så 
skal du kigge nærmere på EUX uddannelserne. Her 
får du nemlig  en erhvervsuddannelse, hvor du veks-
ler mellem teori og praksis, og så får du også gymna-
siale fag oveni. Det vil sige, at du både skal  fordybe 
dig i teorien, arbejde koncentreret med den fagret-
ning, du vælger, og også komme i praktik for at prøve 
kræfter med faget i den virkelige verden. Du får også 
muligheder for at komme til udlandet i praktik eller på 
spændende studieture.

Med en EUX kan du kan blive alt det,  
du drømmer om

Du skal vide, at du  får travlt og bliver udfordret , for de 
to uddannelser skal nemlig klares på fire- fem år. Men 

Er du ambitiøs, målrettet og engageret – og kan du arbejde med både 
hænder og hoved? Så vil vi gerne tilbyde dig at tage en studenter eksamen 
og en erhvervsuddannelse i ét hug – det hedder en EUX VELFÆRD.

til gengæld får du helt unikke fremtidsmuligheder: Du 
kan vælge at gå direkte ud og arbejde inden for sund-
heds- og omsorgsfaget eller du kan blive optaget på 
en videregående uddannelse f.eks. sygeplejerske, fy-
sioterapeut, socialrådgiver m.m. Du skal også vide, at 
din kommende arbejdsgiver vil synes, det er en kæm-
pe plus, at du har en EUX. Det signalerer nemlig, at du 
er ambitiøs og fagligt dygtig på mange områder. 

Drømmer du om at blive selvstændig ? 

Hvis du drømmer om at blive selvstændig, er EUX’en 
også en kæmpe fordel at have med i bagagen.  Så 
kender du nemlig både til teori og praktisk arbejde og 
har mange af de færdigheder, der skal til for at skabe 
en succesfuld virksomhed.
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HVORDAN FINDER JEG 
SKOLENS AFDELINGER?
Vi ved godt det har betydning, at din skole ligger tæt på dit hjem eller 
det er nemt at komme derhen med offentlig transport. Nedenfor kan du se, 
hvor vores afdelinger er placeret i byerne i forhold til stationen og  bymidte. 
Du kan også se adresserne og hovedtelefonnummeret på afdelinger og 
alle vores studievejledere. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos os.

VEJLE 

 Vestre Engvej 46 A, 7100 Vejle 
 79 211 200 
 sos@sosufvh.dk 

FREDERICIA

 6. Julivej 67, 7000 Fredericia 
 79 211 200 
 75 92 70 29 
 sos@sosufvh.dk 

HORSENS   – PR. 01.08.2020 

 Konsul Jensens Gade 24, 8700 Horsens 
 79 211 200 
 75 61 77 63 
 sos@sosufvh.dk 

KOLDING 

 Tvedvej 7, 6000 Kolding 
 79 211 200 
 sos@sosufvh.dk 

4 min. 18 min.

11 min. 14 min.
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DEN BEDSTE VEJ TIL EN 
FREMTID INDENFOR SUNDHED 
OG OMSORG
Julie, Jasmin og Emilie er elever på Grund-
forløb 2 EUX VELFÆRD på Social- og sund-
hedsskolen i Vejle. De er målrettede, og går 
direkte efter deres fremtidige drømmejob. For 
at holde alle døre åbne, har de valgt at tage en 
EUX VELFÆRD, som giver både studenterhue 
og erhvervsuddannelse på én gang. De er alle 
enige om, at uddannelsen er den bedstevej til 
en fremtid inden for omsorg og sundhed.

Julie Mikkelsen
”Jeg valgte EUX VELFÆRD, fordi jeg gerne ville ud-
fordres lidt ekstra på det teoretiske område, og ud-
dannelsen har helt sikkert levet op til mine forvent-
ninger. Alle her på uddannelsen vil arbejde med 

mennesker, og det tror jeg gør, at vi er mere opmærksomme på 
hvordan andre omkring os har det. Vi siger f.eks. altid godmorgen 
til hinanden, når vi mødes på gangene og hjælper hinanden med 
det faglige – i det hele taget synes jeg, at det er rart at være her, 
og der er plads til alle.” 

Emilie Mathiesen
”Jeg valgte EUX VELFÆRD, fordi min drøm er at blive 
fysioterapeut, og det kræver fag på et niveau tilsva-
rende gymnasiet. Det blev SOSU skolen i stedet for 
gymnasiet, fordi jeg kunne få præcis de fag jeg skal 
bruge til min fremtidige uddannelse og ikke en mas-

se ”fyldfag,” jeg ikke kunne se, hvad jeg skulle bruge til. Vigtigt er det 
også, at jeg kan få lov at teste teorien af, når jeg kommer i praktik. Så 
finder jeg ud af om det virkelig er den vej jeg vil gå.  

Yasmin Shaterabadi
”Jeg vil gerne være farmakonom eller sygeplejer-
ske, så jeg valgte gymnasiet fra, fordi jeg hellere vil 
have fag der var 100% målrettet det jeg ville - og så 
var det vigtigt for mig at kunne få faget i hænderne 

meget tidligt. EUX VELFÆRD er en rigtig god uddannelse, men man 
skal være sikker på, at man vil det faglige på et højt niveau for det 
kræver noget at følge med. Man skal være engageret og være pa-
rat til at udfordre sig selv. 

EUX VELFÆRD er for dig, der 
gerne vil tage en uddannelse, 
hvor du både får en erhvervs-
uddannelse og studentereksa-
men på samme tid. 
EUX Velfærd er for dig som ger-
ne vil specialisere dig og få et 
væld af muligheder for at arbej-
de målrettet med dine ambitio-
ner og drømme inden for sund-
heds- og omsorgsområdet.
Med en EUX VELFÆRD får du 
adgang til at læse videre på 
samme vilkår som en gymnasial  
uddannelse.

FAKTA
Det tager 4 år og 7 måneder at 
få en EUX VELFÆRD. Du starter 
din uddannelse med Grundfor-
løb 1 og Grundforløb 2. Hvert 
grundforløb tager 20 uger, og 
hvis du er over 18 år kan du få 
SU under uddannelsen. Efter 
beståede grundforløb skal du 
søge ansættelse i en kommune 
eller region, og du vil i resten af 
uddannelsen få løn af din ar-
bejdsgiver. 

FAKTA

EUX
VELFÆRD

5



GRUNDFORLØB

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.

20 UGER
SUSU

EUX Velfærd

*Se efteruddannelsesmuligheder på sosufvh.dk

VIDEREUDDANNELSE

Mulighed
for at gå ud
og arbejde

med det
samme

JOB

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

UDDANNELSERNE

Pædagogisk assistent

2 ÅR, 1 MDR., 2 UGER

SOSU—assistent

2 ÅR, 9 MDR., 3 UGER

SOSU—hjælper

1 ÅR, 2 MDR.
LØN

LØN

LØN

EUX Velfærd

3 ÅR, 6 MÅNEDER
LØN

HOVEDFORLØB

bliv klogere 

på


