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Amalia Nielsen, 20 år – er på Social- og Sundhedshjælper-
uddannelsen:

Hvorfor valgte du denne uddannelse?:
Jeg var i praktik på et plejecenter, mens jeg var i 
Grundforløb 1. Her fandt jeg ud af, at det var lige mig. 
Jeg er utrolig glad for den kontakt jeg får med borgere, 
og dét at jeg hjælper dem med at få en hverdag til at 
fungere. Jeg tager mig tid til dem, og det gør mig glad 
når borgeren er glad. Jeg ved, at jeg har valgt det rigtige, 
fordi jeg får lov til at gøre en forskel. 

Hvad vil du sige til andre unge, som er i tvivl om 
deres uddannelsesvalg?:
Prøv det. Det handler ikke om karakterer, det handler 
om hvordan man er indeni, og at man har hjertet med. 
Det er vigtigt at møde de ældre med respekt og sætte sig 
i deres sted. De skal have en værdig og god alderdom, 
det er dem, der har været med til at skabe det samfund 
vi har. 

Social-og sundhedshjælper
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Social-og sundhedsassistent

Maja Jepsen, 21 år – er på Social- og Sundheds-
uddannelsen:

Hvorfor valgte du denne uddannelse?:
Jeg ville gerne finde ud af hvad det var. Det er jeg glad 
for – det viste sig at være lige mig. Jeg er med til at gøre 
en forskel for nogle mennesker, som har brug for hjælp; 
at være der for dem. Det giver mening for mig. 

Hvad vil du sige til andre unge, som er i tvivl om 
deres uddannelsesvalg?:
Kan man lide at være sammen med andre mennesker 
skal man gøre det. Og er man skoletræt er det en god 
vej at gå fordi det veksler mellem skole og praktik. 
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- Uddannelsen til social- og sundhedshjælper tager 14 
måneder. Uddannelsen består af 20 uger på 
SOSU-skolen i Esbjerg, hvor der undervises i fag som 
gør dig i stand til at arbejde med omsorg, pleje og 
praktisk hjælp, så borgeren bliver så selvhjulpen som 
muligt. I de 40 uger du er i praktik, arbejder du med det 
i praksis. 
I praktikken får du oplæring ved din vejleder i alle de 
opgaver, du skal kunne varetage. Praktikken er på et 
plejecenter eller i hjemmeplejen. En gang om ugen vil 
du og din praktikvejleder mødes og taler om opgaver og 
hvordan du kan hjælpe borgeren mest muligt.
Elevstillingerne er på 37 timer/uge . 
Du får elevløn under uddannelsen. 

INFORMATIOn om uddannelsen
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Når du bliver uddannet Social- og Sundhedsassistent  
får du viden og metoder, så du kan være professionel 
i din kontakt med borgeren. Du lærer at løse opgaver 
indenfor sygepleje, og generelt skal du støtte borgeren, 
så borgeren bliver mest muligt selvhjulpen. Du kommer 
til at arbejde sammen med mange andre faggrupper, så 
borgeren får en helhedsorienteret indsats.  

I praktikken får du oplæring ved din vejleder i alle de op-
gaver du skal kunne varetage. Den kommunale praktik er 
på et plejecenter eller i hjemmeplejen. En gang om ugen 
vil du og din praktikvejleder mødes og taler om opgaver 
og hvordan du kan hjælpe borgeren mest muligt.
Elevstillingerne er på 37/uge 
Du får elevløn under uddannelsen. 

INFORMATIOn om uddannelsen

 
Uddannelsen til Social- og sundhedsassistent tager 23/4 år.
Uddannelsen er sammensat af 48 uger på SOSU-skolen i Es-
bjerg og 98 ugers praktik, som er delt op på 3 områder:
1. Plejecentre eller hjemmeplejen i Vejen kommune

2. Psykiatrisk afdeling, social psykiatrien eller demens- 
afsnit på et plejecenter.

3. Hospitalsafdeling og plejeventer/hjemmepleje i kom-
munen. 
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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 Kors-
bæk, telefon 30 17 09 07 eller liko@vejen.dk

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

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

Social- og 
Sundhedsskolen
Esbjerg

uddannelsesforløb
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Du kan læse videre til blandt andet:
Sygeplejerske
Fysioterapeut
Ergoterapeut

Pædagog
Jordemoder
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