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For at blive optaget på Grundforløb 1 skal (du som 
ansøger) netop have afsluttet 9 eller 10 klasse, eller 
begynde senest 14 måneder efter du er gået ud af fol-
keskolen. Du skal have mindst 02 i karakter i dansk og 
matematik.

Videreuddannelse:
Efter Grundforløb 1 har du mulighed for at starte på 
grundforløb 2 og derefter uddanne dig til social- og 
sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller 
pædagogisk assistent. Efterfølgende er der mulighed 
for yderligere videreuddannelse inden for fag, som 
sygeplejerske, pædagog, farmakonom m.fl.

Læs mere på:
www.vejen.dk
www.vejenbc.dk
www.sosuesbjerg.dk

INFORMATION:
Grundforløb 1 er et forberedende forløb for dig som 
gerne vil uddanne dig videre til social- og sundheds-
hjælper, social- og sundhedsassistent eller pædago-
gisk assistent. 
Forløbet er med til at give dig almene og brede er-
hvervsfaglige kompetencer og skal være med til, at 
hjælpe dig med at vælge, hvilken erhvervsuddannelse 
du senere vil søge ind på. 
 
Grundforløb 1 til sosu uddannelsen i Vejen varetages 
af Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. 

Den lokale placering af uddannelsen, er et relevant og 
realistisk uddannelsesvalg, da du vil få kortere trans-
port til undervisningen. Hvis du vælger at tage grund-
forløb 1 i Vejen er der stadig mulighed for at tage 
grundforløb 2 på en anden uddannelses institution

Forløbet varer 20 uger (1/2 skoleår) og foregår på Ve-
jen Business College. 

Krav:
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Undervisningen på grundforløb 1:

Du kan læse mere om indholdet på grundforløb 1
på SOSU-skolens hjemmeside 
www.sosuesbjerg.dk

GRUNDFORLØB 1



6

sosu uddannelserNE

Sosu hjælper
Som social- og sundhedshjælper arbejder du med at udføre praktisk 
hjælp og personlig pleje til ældre mennesker. Udover hjælp og støtte 
til ældre mennesker, kan du som social- og sundhedshjælper også få 
tildelt pleje- og omsorgsopgaver hos handicappede og syge.

Sosu assistent
Som social- og sundhedsassistent arbejder du med mange forskellige 
opgaver indenfor omsorg, aktivering samt grund-
læggende sygepleje.Du kan arbejde på sygehuse, i hjemme-
plejen, på plejehjem, dagcentre og indenfor handicap området eller 
det psykiatriske område.
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uddannelsesforløb

1

Du kan læse videre til blandt andet:
Sygeplejerske
Fysioterapeut
Ergoterapeut

Pædagog
Jordemoder

2



8

vil du vide mere?

For information omkring forløb og lokation af
uddannelsen i Vejen: 
www.vejenbc.dk

For information vedrørende elevpladser kontakt:
Uddannelseskoordinator i Vejen Kommune Line Korsbæk, 
telefon 30 17 09 07 eller liko@vejen.dk

For information omkring uddannelsen, samt videreudannelse, 
opbygning, faglighed, jobmuligheder mm. kontakt:
www.sosuesbjerg.dk

For ansøgelse om optagelse til uddannelsen:
www.optagelse.dk
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