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Erhvervsrettet påbygning
SSA 1708 optaget
Til Social- og
sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsskolen Fyn

Til dig, der har lyst til at blive endnu dygtigere indenfor faget
Du får en mulighed for at bygge endnu mere viden på din Social- og
sundhedsassistentuddannelse.
Et påbygningsforløb på Social- og sundhedsassistentuddannelsen er for
dig, der har et ønske om at udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer
indenfor faget yderligere.

Du kan påbygge med følgende valgfri uddannelsesspecifikke fag:
 ’Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats’ - varighed
1 uge (avanceret niveau)
 Social- og sundhedsassistenten som teamleder - varighed 1
uge (avanceret niveau)
 Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling – varighed 2 uger
 (avanceret niveau)
Hvornår kan du følge et påbygningsforløb?
Du vil modtage information om påbygning i skoleperiode 1 B.
Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvornår påbygningsforløbet vil
blive placeret, men formentlig bliver det i de sidste 4 uger af din tredje
praktik. Du vil få besked om tidspunktet for forløbet i slutningen af
skoleperiode 1 B.

Hvilke krav skal du opfylde for at blive optaget på påbygning?
Du skal kunne dokumentere standpunktskarakterer fra 3. skoleperiode
på Social- og sundhedsassistentuddannelsen eller
standpunktskarakterer fra anden uddannelse inden for følgende fag:

 De 7 uddannelsesspecifikke fag – gennemsnit for fagene på
minimum 7
 Dansk minimum 4
Nedenstående kriterier vil også indgå som en del af vurderingen af dig i
forhold til at starte på et påbygningsforløb:
 Du har stabilt fremmøde i såvel skole som praktik

 Du udviser engagement og ansvar for egen uddannelse
 Du har nået målene for dine foregående praktikperioder
på et tilfredsstillende niveau
 Du kan bestå målene for 3. praktik i et praktikforløb, der
er 4 uger kortere end et normalt forløb.
Er du i tvivl om, påbygning er relevant for dig?
Opfylder du kravene for at kunne søge påbygning, men er i tvivl om
det er relevant for dig, så tag en snak med en af dine undervisere i god
tid inden ansøgningsfristen.
Hvordan søger du?
Erhvervsrettet påbygning udbydes i elevplan på din skoleperiode 1B,
hvor du så søger. Ansøgningsfristen er onsdag d. 15. februar 2018.
Hvordan bliver du udvalgt?
Hvis du opfylder kravene, vil du blive optaget på forløbet. Skolen giver
din ansættende virksomhed besked om, at du er optaget på påbygning

