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VELKOMMEN TIL SOSU NORD

På SOSU Nord uddanner vi
fremtidens velfærdsmedarbejdere
SOSU Nord er én af landets største social- og sundhedsskoler, og vi uddanner
kompetent og kvalificeret personale til hele social- og sundhedssektoren og
den pædagogiske sektor.
Som elev på vores uddannelser kan du forvente en tryg, lærerig og
afvekslende skoledag, og en praktik, hvor du kommer helt tæt på den
virkelighed, du uddanner dig til.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på SOSU Nord.
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UDDANNELSEN

EUX Velfærd – faglært OG student
Drømmer du om at arbejde med mennesker og samtidigt udfordre dig selv bogligt, så er
uddannelsen EUX Velfærd noget for dig. Med EUX Velfærd tager du både en erhvervsfaglig
studentereksamen og uddanner dig til social- og sundhedsassistent på én gang.
EUX Velfærd er en spændende, ambitiøs og afvekslende uddannelse. Den består af fagspecifikke
fag og gymnasiale fag, der til sammen giver dig en bred teoretisk viden og stærke praktiske
kompetencer inden for velfærdsområdet.

ARBEJDE
GRUNDFORLØB 1

GRUNDFORLØB 2

HOVEDFORLØB

20 uger

20 uger

3 år og 7 måneder

Du har mulighed for at komme ud at
arbejde med det samme.

VIDEREUDDANNELSE

Uddannelsens opbygning
På EUX Velfærd skifter du mellem skole- og
praktikperioder, og den samlede uddannelse
tager 3 år og 7 måneder + grundforløb.
Hvad kan du blive?
Med EUX Velfærd kan du gå direkte i job
som social- og sundhedsassistent, eller du
kan søge ind på mere end 140 forskellige
videregående uddannelser via kvote 1, præcis
som hvis du har en studentereksamen.

DIT

TALENT
AALBORGS
FREMTID

Bliv
Social- og Sundhedshjælper eller -assistent
i Aalborg Kommune
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Det handler om
andre menneskers
liv – det er et stort
ansvar, som jeg
godt kan lide.
Anna M. Houmann, EUX Velfærd

Hobrovej 110
9530 Støvring
99 88 99 88
www.rebild.dk
Her er jeg ikke
bare et ekstra sæt
hænder.”

Jeg har selv været
med til at bestemme
mit praktiksted.”

Julie, Sosu-elev

Jesper, Sosu-elev
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UDDANNELSEN

Social- og sundshedshjælper
Som social- og sundhedshjælper yder du professionel pleje, omsorg og praktisk hjælp,
og samarbejder med den enkelte borger om at skabe et godt hverdagsliv. Det er en
vigtig samfundsopgave, og det kræver at du tør give noget af dig selv.
I arbejdet som social- og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte borger
til at hjælpe sig selv mest muligt. Du er med til at fremme livskvaliteten hos ældre,
handicappede og syge ved at støtte og motivere dem i deres dagligdag. Du hjælper
med daglige gøremål, yder omsorg og er det kendte ansigt i både gode og svære tider.

ARBEJDE
GRUNDFORLØB 1

GRUNDFORLØB 2

HOVEDFORLØB

20 uger

20 uger

1 år og 2 måneder

Du har mulighed for at komme ud at
arbejde med det samme.

VIDEREUDDANNELSE

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen til social- og sundhedshjælper
skifter imellem skole- og praktikperioder,
og den samlede uddannelse varer 1 år og 2
måneder + grundforløb.
Hvad kan du blive?
Med en social- og sundhedshjælperuddannelse
har du mulighed for at arbejde i både det
private og den offentlige sektor. Det vil typisk
være på plejehjem, bosteder, aktivitetscentre
eller i bureauer. Du kan også læse videre til
social- og sundhedsassistent.

EN ELEVPLADS MED PLADS
TIL AT VÆRE OG LÆRE
Det skal være sjovt, trygt og lærerigt. Som SOSU-elev i
Brønderslev Kommune er duBrønderslev
en del af et stærkt fællesskab
af elever og vejledere.
Kommune
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Skiftet imellem
teori og praksis
Som elev på en af SOSU Nords uddannelser
veksler du imellem undervisning på skolen og
praktik i en virksomhed. På den måde får du
hurtigt afprøvet den teori, du lærer på skolen
i praksis.
Vi bruger praksisnær undervisning og
simulationsøvelser, så du hele tiden oplever
en stærk sammenhæng mellem teorier og
metoder, og det arbejde du uddanner dig til.
På skolen har vi fx sengestuer,
højteknologiske dukker, øvelejligheder,
børnehave, sanserum og noget af det
allernyeste velfærdsteknologi på markedet.

Videnscenter for
Velfærdsteknologi i
Vestdanmark
SOSU Nord er værtsskole for Videnscenter for
Velfærdsteknologi Vest. Som elev på SOSU
Nord vil du møde videncenteret, når du skal
arbejde med forskellige velfærdsteknologier.
Det kan fx være hjælpemidler som
spiserobotter, lifte, nye typer kørestole og
senge, VR-briller som viser vej igennem
menneskekroppen og giver dig adgang til en
virtuel øvelejlighed og mange andre ting.
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UDDANNELSEN

Social- og sundhedsassistent
Som social- og sundhedsassistent er din fornemmeste opgave grundlæggende sygepleje og
rehabilitering. Du er den røde tråd i det enkelte menneskes møde med sundhedsvæsenet,
og du er med til at sikre et sammenhængende og trygt forløb – hele vejen.
Som social- og sundhedsassistent møder du mange forskellige mennesker, der alle i
varierende grad har brug for pleje, hjælp og vejledning til at blive raske og til at kunne klare
sig selv igen. Derfor er det vigtigt, at du som person har forståelse og interesse for andre
mennesker, for du bliver bindeleddet mellem sygehus og borgeren, og du skal lede og
koordinere aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv.

ARBEJDE
GRUNDFORLØB 1

GRUNDFORLØB 2

HOVEDFORLØB

20 uger

20 uger

2 år og 10 måneder

Du har mulighed for at komme ud at
arbejde med det samme.

VIDEREUDDANNELSE

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent
skifter imellem skole- og praktikperioder,
og den samlede uddannelse varer 2 år og 10
måneder + grundforløb.
Hvad kan du blive?
Som færdiguddannet social- og
sundhedsassistent vil du typisk få arbejde på
et plejecenter, et sygehus eller i psykiatrien.
Du har også mulighed for at læse videre til
f.eks. sygeplejerske, jordemoder, socialrådgiver
eller ergo- og fysioterapeut via kvote 2.

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
Tlf. 97 64 80 00

www.rn.dk
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Hjørring Kommune
– et attraktivt uddannelsessted

Vi uddanner kollegaer
www.hjoerring.dk/job/elev-hos-hjoerring-kommune

Nogle af Danmarks bedste elever
På SOSU Nord har vi lige nu Danmarks bedste
social- og sundhedsassistentelever.
Bogstaveligt talt! Makkerparret Mike Kevin
Olsen og Cecilie Holst Christensen vandt nemlig
Danmarksmesterskaberne i SOSU Skills 2020.
DM i SOSU Skills afvikles hvert år og er en
del af det store Skills Danmark-koncept,
hvor de dygtigste unge på alle landets
erhvervsuddannelser kæmper om at blive
danmarksmestre indenfor deres fag.
Konkurrencen understreger, hvor vanskeligt,
uforudsigeligt og komplekst et arbejde en socialog sundhedsassistent har. Og vidner om den
professionalisme og det nærvær jobbet kræver.

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

Som social- og sundhedsassistentelev på SOSU
Nord kan du også melde dig til DM i SOSU. Det
er en unik mulighed for at udvikle dine faglige og
personlige kompetencer gennem praksisnære
øvelser, benhård træning og spændende
konkurrencer.

Jeg er stolt af at være
nået så langt, og af at
kunne vise, at mænd også
er seje til det her fag.
Mike Kevin Olsen

Elever • Uddannelse • Udvikling
REKRUTTERING

FASTHOLDELSE

FREMTID

UDVIKLING

www.jsdanmark.dk
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UDDANNELSEN

Pædagogisk assistent
Uddannelsen til pædagogisk assistent er for dig, der har lyst til en aktiv hverdag, hvor leg og
ansvar går hånd i hånd. Du skal kunne engagere dig i andre mennesker og tage aktiv del i
deres personlige trivsel og udvikling, uanset om de er 5 eller 55 år.
Som pædagogisk assistent skal du planlægge og gennemføre meningsfulde og udviklende
aktiviteter for de mennesker, du arbejder med. Det vil typisk være børn og unge, eller voksne
med særlige behov. Du skal kunne yde omsorg og være nærværende og samtidig planlægge
og udføre aktiviteter med fokus på udvikling og god trivsel. Uanset hvem du arbejder med,
stiller arbejdet som pædagogisk assistent store krav til din faglige viden og til dig som person.

ARBEJDE
GRUNDFORLØB 1

GRUNDFORLØB 2

HOVEDFORLØB

20 uger

20 uger

2 år og 2 måneder

Du har mulighed for at komme ud at
arbejde med det samme.

VIDEREUDDANNELSE

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen til pædagogisk assistent skifter imellem skole- og
praktikperioder, og den samlede uddannelse varer 2 år og
2 måneder + grundforløb.
Hvad kan du blive?
Som pædagogisk assistent kan du arbejde med mange
forskellige målgrupper og dermed også mange forskellige steder
som fx daginstitutioner, bosteder, plejecentre og i familiepleje. Du
kan også videreuddanne dig til pædagog eller socialrådgiver.

Mariagerfjord Kommune – uddannelse med mening og muligheder
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Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Telefon: 97 1130 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

En verden af
perspektiv er
– på dit fag
Praktik i udlandet er en oplevelse for livet og giver
dig mulighed for at møde nye kulturer og få et
nyt syn på dit fag.
I din sidste praktikperiode på et hovedforløb på
SOSU Nord kan du komme i praktik i udlandet et ophold der styrker din faglighed og giver dig
nye perspektiver og inspiration til dit arbejde.

Afhængig af hvilken uddannelse du
vælger, kan du komme til lande som
Island, Norge, Sverige, Finland, England,
Tyskland, Holland, Portugal, Rumænien,
Slovenien, Spanien og New Zealand.

En fantastisk mulighed for at udvikle dig både
fagligt og personligt på rekordtid!
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Verdensmål på SOSU Nord
På SOSU Nord er vi stolte af at uddanne fremtidens
velfærdmedarbejdere, og som led i vores undervisning har vi
sat ekstra fokus på, at vores elever bliver uddannet i forhold til
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
SOSU Nord har netop opnået status som UNESCO
verdensmålsskole, og vi er nu en del af et globalt netværk, hvor
bæredygtighed og globalt medborgerskab er på skoleskemaet.

Studievejledningen SOSU Nord
Vi holder vejledningsmøde hver måned - se mere på sosunord.dk
Vores telefon er åben hver dag fra kl. 10.00-13.00 på 26 88 43 00

Vi glæder os til at høre fra dig!

• 15098 • www.jsdanmark.dk

Som overenskomstpart, overenskomstforhandlingspart
og en del af det lokale uddannelsesudvalg (LUU) for
pædagogisk assistent i SOSU Nord – støtter vi op om, at
uddannelsen som pædagogisk assistent får mere fokus
og at uddannelsen sikrer både bedre og mere vidende
medarbejdere på arbejdsmarkedet, eller at uddannelsen
bruges som opstart til en uddannelse til pædagog.
Som medlem af 3F kan du derfor sikre dig faglig hjælp
før, under og efter din uddannelse som PÆDAGOGISK
ASSISTENT. 3F er Danmarks største fagforening, og vi er
7 selvstændige lokale afdelinger i hele Nordjylland.

Frederikshavn

Skagerak

Midtvendsyssel

Thy-Mors

Aalborg

Midtfjord

Mariager
Fjord

Du kan kontakte: www.3f.dk/mariagerfjord.dk for yderligere information med henvisning til den 3Fafdeling, der dækker din arbejdsplads. Du bliver kontaktet efterfølgende.

