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Social- og sundhedsassistentuddannelsen 
Procedure for optagelse af elever 

 

 

1. Alle ansøgninger sendes til Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling Odense Syd. 

 

2. Skolen taster ansøgningerne og sender kvitteringsbrev til ansøgeren med meddelelse om, hvornår 

ansøgeren kan forvente at få endelig meddelelse om, hvorvidt pågældende er optaget på uddannelsen. 

 

3. Skolens uddannelsesvejledere vurderer alle ansøgningerne. Det vurderes, hvorvidt adgangskravene til 

uddannelsen er opfyldt og herefter  vurderes, hvor kvalificeret ansøgeren er (se evt. beskrivelsen på 

skolens hjemmeside ”Hvordan behandles og vurderes ansøgningerne til social- og 

sundhedsassistentuddannelsen”). 

 
4. Skolen fordeler nu ansøgere på de ansættende virksomheder tilknyttet hver af skolens afdelinger. Alle 

virksomheder tildeles procentvis samme antal ansøgninger inden for de enkelte grupperinger ift. 

kvalifikationskriterier. Se beskrivelsen på hjemmesiden. 
Der tildeles det antal ansøgere, som den enkelte ansættende virksomhed skal ansætte.  De resterende 

ansøgninger, der tilnærmelsesvis er lige så kvalificerede, fordeles ift. skoleafdelinger.  Ansættende 

virksomheder har også mulighed for at vælge blandt disse ansøgninger. 
 

5. Når fordelingen er foretaget, aftales tidspunkt for læsning og vurdering af ansøgningerne for ansættende 

virksomhed. Finder som udgangspunkt sted på skolen. 

 

6. Ovennævnte afsluttes med en fælles drøftelse, mellem ansættende virksomhed og en af skolens 

uddannelsesvejledere, af de udvalgte ansøgere, således det endelige optag aftales i fællesskab. Der kan 

evt. afholdes samtale med ansøgere. 

 
7. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem ansættende virksomhed og skole, er det skolen, der har den 

endelige kompetence ift. optag i henhold til bekendtgørelsen. Såfremt ansættende virksomhed ikke kan 

godkende en ansættelse efter indhentelse af referencer, straffeattest etc. har ansættende virksomhed ret 

til at afvise en ansøger. 

 
8. Ansættende virksomhed får efterfølgende kopi af ansøgningerne fra de ansøgere, de vælger at ansætte. 
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9. På fordelingsmødet oprettes en venteliste til hver skoleafdeling. Skolen optager fra ventelisten ved frafald 

før uddannelsesstart og i 1. skoleperiode A efter aftale. Skolen indhenter accept fra ansøgere på 

venteliste inden meddelelse til arbejdsgiver. 

 

10. Skolen informerer pr. brev ansøgerne, om de er optaget eller er på venteliste.  Ved besked om venteliste 

gives samtidig meddelelse om evt. andre skoler i landet med ledige uddannelsespladser. 

 
 

Skolen udsender ½ årligt en tids- og handleplan for det kommende optag samt for behandling af 
meritansøgninger.  Planen skal indeholde konkrete tidangivelser for forløbet af fordelingsmødet. 
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