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klik og se filmen LÆRINGS-
 FÆLLESSKABER 

Siden august 2020 har Social- og Sundhedssko-

len i Fredericia (SOSU FVH) tilbudt undervisning i 

Åbent Læringscenter (ÅLC), der er et fleksibelt læ-

ringsmiljø, hvor voksne elever, der typisk har ar-

bejdet ufaglært i social- og sundhedssektoren, får 

sammensat et individuelt tilpasset uddannelsesfor-

løb, og selv tager stort ansvar for egen læring. Un-

dervisningen er tilrettelagt så eleverne kan bruge 

forskellige læringsstrategier, og strukturere lære-

processen, så de både kan arbejde med on-line 

forløb, og få mulighed for face-to-face fællesskab 

med de andre elever i ÅLC. 

Det er en helt ny indgang til SOSU 
uddannelserne, og en ny begyndelse 
for skolen, da det kræver noget særligt 
at have et Åbent Læringscenter. 
Det er med til at løfte skolens vision, 
og derfor er jeg stolt over at vi nu også 
har et tilbud til de elever, der ikke 
passer ind i det ordinære forløb.

”

NYTÆNKNING AF LÆRINGSRUMMET
Fleksibiliteten i ÅLC er et udtryk for pædagogisk 

nytænkning af læringsrummet, og på SOSU FVH 

foregår undervisningen både on-line, i et under-

visningsrum og et simulationslokale. Undervis-

ningsrummet bruges til oplæg, gennemgang af 

tekster samt diskussions- og samtalepræget un-

dervisning. I simulationslokalet inddrages den “rig-

tige” virkelighed i undervisningen via simulering af 

scenarier eller praktiske opgaver. Herudover har 

eleverne mulighed for at bruge skolens bredt når 

de skal arbejde i grupper, søge information m.m. 

Her er der både bibliotek og faglokaler til rådighed. 

Siden åbningen i slutningen af 2020 har flere ele-

ver afsluttet Grundforløb 2 (GF2), og søgt videre på 

hovedforløbet på SOSU FVH. Mulighederne i ÅLC 

har gjort at de hurtigt og målrettet er kommet vi-

dere i deres uddannelsesforløb, og ikke har skullet 

bruge 20 uger på et ordinært grundforløb. 

I sin tale til indvielse af Åbent Læringscenter sagde 

direktør for Social- og sundhedsskolen Frederi-

cia-Vejle-Horsens, Anne Mette Vind; 

https://www.youtube.com/watch?v=OdCHv5-S1Cw&feature=emb_logo

