
En uddannelse fyldt  
med mening
Få en uddannelse inden for Social- og Sundhed.  
Den giver dig kompetencer til at gøre en stor og  
positiv forskel for ældre og svage mennesker.

Følg hjertet

SOSU-uddannelserne 



Uddannelse med muligheder
Når vi uddanner os til at arbejde 
med mennesker, er det fordi 
mennesker er vigtige. Og det er 
ikke alle og enhver, der har 
evnen eller interessen for at 
være noget for andre, mens det 
falder helt naturligt for andre.  
Og hvis du er en af dem, har vi 
både uddannelsen og arbejdet 
klar til dig.

Uanset om du vælger at uddanne 
dig til Social- og Sundhedshjælper 
– eller Social- og Sundheds-
assistent, kommer du ind i en 
verden, der giver mening fra dag 1. 
For her kombinerer vi skolebænken 
med den virkelige verden. 

Vores fornemste opgave ligger i at 
samarbejde om at skabe et godt 
hverdagsliv for ældre og svage 
borgere. 

Under uddannelsen lærer du blandt 
andet at arbejde med sygepleje, 
forebyggelse, sundhedsfremme, 
rehabilitering og hygiejne.  
Men også at kunne tage hånd om 
medicinering, motivation, vejledning 
og koordination. Det hele foregår i 
en fin kombination af selvstændigt 
arbejde, holdindsatser, i form af 
teoretiske øvelser – og ude i den 
virkelige verden.

I Syddjurs Kommune arbejder vi 
som noget helt nyt i tværfaglige 
teams. Vi vil nemlig gerne sikre,  
at både vores borgere – og vi selv 
møder de samme mennesker igen 
og igen. Derfor tilrettelægger vi selv 
vores arbejde i fællesskab. Det 
giver også en rigtig god relation og 
tryghed til hinanden for begge 
parter. 

Vores ældre og svage borgere har 
brug for dig, der kan det med 
mennesker. Du er god til at være 
noget for andre. Du brænder 
ligefrem for det. Samtidig har du 
også selv forventninger til din 
uddannelse og arbejdsliv. Vi tilbyder 
dig begge dele. 

Løn under uddannelsen
Som noget nyt tilbyder vi løn under 
hele din uddannelse!

EUX
Du har mulighed for at tage en 
studentereksamen og SSA- 
uddannelse samtidigt.

Praktik i udlandet
Som elev har du mulighed for at 
tage noget praktik i udlandet og 
derigennem opleve et andet lands 
kultur- og ældrepleje. 



Uddannelserne i hovedtræk
Både Social- og Sundhedshjælper og Social- og Sundhedsassistent er bygget op omkring et fælles 
grundforløb og så et specialiseret hovedforløb. 

EUV1
Hvis du er over 25 år og har to års praksisk erfaring kan du tage SSH uddannelsen på skolen på 17 uger med 
merit for praktikkerne og Grundforløb 2. 

Social- og Sundheds-
hjælper

Social- og Sundheds-
assistent

EUX Velfærd, Student, 
SSA

Varighed i alt 14 måneder Op til 2 år og 10 måneder 3 år og 7 måneder

Fælles grundforløb (FG2) 20 uger 20 uger GF1+GF2, 40 uger

Arbejdssteder Plejehjem, bosteder, dag-  
og aktivitetscentre og i 
hjemmeplejen

Hospitaler, plejehjem, 
psykia triske institutioner 
og i hjemmeplejen

Hospitaler, plejehjem, 
psykia triske institutioner 
og i hjemmeplejen



Uddannelseskoordinator 
Susanne Pallesen
Tingvej 22, Hornslet 
Tlf. 51 34 36 82 
supa@syddjurs.dk

Kom godt i gang
Vi glæder os til at få dig med på holdet.  
Og vores gamle og svage borgere vil se frem 
til den hjertevarme og omsorg, de har brug for 
i en svær tid. 

Så skynd dig at søge om optagelse.  
Klik ind på www.syddjurs.dk/blivsosu

Følg hjertet


