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FÅ EN UDDANNELSE I LIVSKVALITET

MODERNE UDDANNELSE INDEN
FOR SOCIAL OG SUNDHED
Skolen har tre afdelinger: Skolen på Arvikavej i Skive, skolen på Lerpyttervej i Thisted og skolen på Reberbanen i
Viborg.
Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en
levende skole, hvor nysgerrighed og faglighed gror frit.
Hvor skolens ansatte, elever og kursister i fællesskab tager ansvar for læring, skolens udvikling og miljø.
Social- og Sundhedsskolen er røgfri. Der må ikke ryges i
hele skoletiden – heller ikke uden for skolens matrikel. Vi
vil gerne hjælpe vores elever til at blive røgfrie, og tilbyder
rygestopkurser i samarbejde med kommunen.

VI SÆTTER SPOR
HVER DAG
• forskellighed er omdrejningspunktet for
arbejdet på skolen
• engagement i det daglige arbejde er drivkraften
i gode læreprocesser hos os selv og eleverne
• arbejdsmiljøet er præget af en nærværende
omgangstone
• høj faglig viden, færdigheder og reflekterede
holdninger er forudsætningen for en inspirerende
og udfordrende dagligdag

GRUNDFORLØB
BLIV KLAR TIL EN ERHVERVSUDDANNELSE
Uanset hvilken uddannelse du gerne vil starte på, skal du som det første
tage et grundforløb, som vil give dig et større kendskab til uddannelsen og
fagområdet.

Grundforløb+

Grundforløb+ er et 10 ugers afklarende og forberedende forløb med fokus
på et fremtidigt arbejde inden for social- og sundhedsområdet.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10.
klasse. Du kan starte på grundforløb 1 senest til august året efter, du er
blevet færdig med 9. eller 10. klasse. Grundforløb 1 er første skridt på vejen til din uddannelse. Det giver dig indblik i erhvervsuddannelserne, og
det forbereder dig til at vælge- og tage et hovedforløb.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for kommende elever, der enten har været ude af folkeskolen i mere end et år efter 10. klasse eller har erfaringer fra anden uddannelse (erhvervsuddannelse, gymnasiet og lign.) eller arbejde. Grundforløb 2 er adgangsgivende til de forskellige hovedforløb.

UDDANNELSEN SOM
SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

SOCIAL- OG
SUNDHEDSHJÆLPER
Uddannelsen som social- og sundhedshjælper varer 14
måneder og er for dig, der motiveres af at gøre en forskel
for andre mennesker. På skolen og ude i praktik udvikler
du dine kompetencer og din faglighed, så du kan støtte
og vejlede syge, ældre og handicappede til en hverdag
med værdighed og livskvalitet.
Som social- og sundhedshjælper bliver du uddannet til
professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp.
Din vigtigste opgave er at hjælpe med at skabe et godt
hverdagsliv for mennesker, der er svækkede på grund af
alder eller sygdom og har brug for støtte og vejledning til
at klare forskellige opgaver i hverdagen.

Du kan også støtte ved genoptræning og vejlede om,
hvilke muligheder den enkelte borger har. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din
hverdag.
Foruden Moodle bruger vi VR til simulationsbaseret læring, hvor eleverne har mulighed for at få virkelighedsnære oplevelser og efterfølgende refleksion over emner
og situationer, som ellers ikke ville være tilgængelige. Vi
bruger også VR til bl.a. anatomiundervisning.

UDDANNELSEN SOM
SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

SOCIAL- OG
SUNDHEDSASSISTENT
Uddannelsen som social- og sundhedsassistent tager 2 år
og 10 måneder og er for dig, der gerne vil arbejde med
mennesker. Du får høj faglighed og kompetencer, der gør
dig i stand til at danne overblik og tage ansvar. Du er den,
som tidligt observerer ændringer i patienter og borgeres
mentale og fysiske helbred.
Som social- og sundhedsassistent bruger du hver dag din
faglighed til at gøre en forskel for patienter og borgere,
der har brug for professionel sygepleje og omsorg. Det
kan være både unge, voksne og ældre, der er svækkede
med sygdom eller handicap.

Du kender til årsager, symptomer og behandling af sygdomme, observerer og reagerer på ændringer i borgerens sygdomstilstand, løser opgaver i grundlæggende
sygepleje både på egen hånd og i samarbejde med f.eks.
sygeplejersker, læger og ergo- og fysioterapeuter.
Du håndterer medicin selvstændigt og kan også tage ansvar for opgaver og koordinere teams og informationer
på tværs af sundhedspersonale.
Du har mulighed for at komme i praktik i udlandet under din uddannelse. Praktikken kan være overalt i verden,
men nogle ansættelsessteder udstationerer udelukkende
i Europa.

Bliv elev i Morsø Kommune
Du får ...

• Individuelle læringsmiljøer
• Skræddersyet praktikforløb
• Kompetencestærke praktikvejledere

Søg på mors.dk/job
pssst ...
der er gode
muligheder for
job bagefter

UDDANNELSEN SOM
PÆDAGOGISK ASSISTENT

PÆDAGOGISK
ASSISTENT
Uddannelsen som pædagogisk assistent tager 2 år og 1,5
måneder, og er for dig, der gerne vil arbejde med børn,
unge eller voksne med særlige behov. Uddannelsen veksler mellem perioder med skoleundervisning og perioder
i praktik, hvor du får mulighed for at prøve teorien af i
praksis.
Arbejdet som pædagogisk assistent foregår i tæt samarbejde med pædagoger og lærere, hvor fokus er at skabe
gode rammer for læring og udvikling.

FOA Nordjylland

Den pædagogiske assistentuddannelse giver dig en
række faglige og personlige kompetencer til at kunne
arbejde i f.eks. dagpleje, vuggestue, børnehaver, skoler
eller på bo- og dagtilbud for borgere med psykisk eller
fysisk funktionsnedsættelse.
Du kan tage uddannelsen som pædagogisk assistent på
vores afdeling i Skive.

FOA
NORDJYLLAND

Østerport 2, 9000 Aalborg
Sydhavnsvej 13, 1., 7700 Thisted
Telefon 4697 2900
www.foa.dk/nordjylland

FOA Skive
Jægervej 12, 7800 Skive
Telefon 4697 2080
www.foa.dk/skive

Grønnegade 13, 8800 Viborg
Telefon 4697 3030
www.foa.dk/viborg

FOA
SKIVE

FOA står også klar til at hjælpe dig under uddannelse
Dette får du bl.a. som medlem af FOA
•
•
•
•

FOA Viborg

Råd og vejledning om løn-, ansættelses- og uddannelsesvilkår
Rabat ved køb af bøger / rabat på forsikringer ved PenSam
Mulighed for at deltage i kurser og foredrag, der kan udvikle dig personligt og fagligt
PlusKort.dk, der giver mulighed for rabatter i forskellige butikker i hele landet

FOA
VIBORG

EUX
VELFÆRD
En målrettet teoretisk og praktisk uddannelse – også for dig,
der gerne vil læse videre. Som EUX-elev tager du både en uddannelse som social- og sundhedsassistent og en gymnasial
uddannelse i én og samme uddannelse.

MEGET MERE

END EN UDDANNELSE

Uddannelsen varer 4 år og 7 måneder og er for dig, der er
målrettet, har talent for at arbejde med mennesker og kan
lide at arbejde på et udfordrende teoretisk niveau med praksis lige ved hånden.
EUX Velfærd udbydes med en SOSU-retning, hvor du samtidig
får fag på gymnasialt niveau. Med EUX Velfærd specialiserer
du dig og får et væld af muligheder for at arbejde målrettet
med dine ambitioner og drømme inden for sundheds- og omsorgsområdet. Og så giver EUX’en dig mulighed for at fortsætte direkte ud i arbejde, eller du kan læse videre på lige fod
med andre studenter.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE
Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg tilbyder en bred vifte af efteruddannelse, kurser og videreuddannelse inden for social og sundhed, pædagogik,
psykiatri, organisationsudvikling og kompetenceudvikling.
Vores kurser er målrettet medarbejdere, der arbejder
inden for omsorg i social- og sundhedssektoren, det
pædagogiske område, psykiatriske område samt ledige, som ønsker at arbejde eller uddanne sig inden for
de områder.
Vi samarbejder tæt med en række aktører i praksis.
Det betyder, at vi altid har et indgående kendskab til
aktuelle udfordringer og muligheder i den hverdag, du
står med.
Ønsker du yderligere information om efteruddannelse
og kurser, er du velkommen til at kontakte os.

Alle vores uddannelser giver dig i øvrigt mulighed for at læse
videre – det kan bl.a. være til sygeplejerske, fysioterapeut,
falckredder, pædagog og meget meget mere.
Du kan tage din EUX Velfærd på vores afdeling i Skive.

Job

Der er brug for dig - gør en forskel for andre
I Skive Kommune tilbyder vi:
•
•
•

Gode vilkår for dig under uddannelsen
- det betyder engagerede praktikvejledere og at din uddannelse er i fokus
Du får løn under din uddannelse
Der er job til dig efter uddannelsen

Vi ser frem til at modtage din ansøgning via skive.dk/sosuelev

www.skive.dk/sosuelev

UDDANNELSE I EN
DIGITAL VERDEN
På Social- og Sundhedsskolen foregår undervisningen i høj
grad via tablets og computere. På grundforløbet får eleverne udleveret en iPad, hvor vi løbende udvider vores brug af
moderne multimodale værktøjer til undervisning og læring.
Med Moodle – en digital læringsplatform, hvor eleverne tilgår alt deres læringsmateriale såsom opgaver og quizzer
etc. – findes også ressourcer i form af links til relevant materiale på nettet, artikler og videoer etc.

• 16111 • www.jsdanmark.dk

Undervisningsstrategien på Social- og Sundhedsskolen lægger op til, at underviseren har en faciliterende rolle over for
eleverne i læringsprocessen frem for en forelæsende.

FIND OS HER
SKIVE
Arvikavej 7
7800 Skive

THISTED
Lerpyttervej 56
7700 Thisted

VIBORG
Reberbanen 11
8800 Viborg

Tlf. 8912 4400
Mail:skive@sosu-stv.dk

Tlf. 8912 4450
Mail: thisted@sosu-stv

Tlf. 8912 4400
Mail: viborg@sosu-stv.dk

Følg os på Facebook – www.facebook.com/SOSUSTV
Besøg vores hjemmeside på www.sosu-stv.dk

