
 
Vurdering af meritansøgninger til SSA  

A B C 
Ansøgere, der har været i gang med SSA – 
uddannelse på Fyn indenfor det seneste år. 
Ansættende virksomhed har skønnet at eleven 
er egnet og har givet tilsagn om en 
genansættelse, under forudsætning af at eleven 
bliver uddannelsesparat, og at der er ledig 
kapacitet. 
 

Ansøgere, som tidligere har været i gang med 
SSA - uddannelse på Fyn. 
Ansættende virksomhed har vurderet at det er 
tvivlsomt om eleven kan blive uddannelsesparat 
indenfor 1 år - og kan desuden være usikre på 
elevens egnethed til uddannelsen. 

Ansøgere, som ikke tidligere har været i gang 
med SSA - uddannelse på Fyn. 
Ansøgerne har taget dele af SSA uddannelsen 
andet steds i landet eller har gennemført en del 
af sygeplejestudiet. 

Elev og ansættende virksomhed, drøfter hvilke 
muligheder for genoptag, der eksisterer i 
forhold til de efterfølgende hold.   
Det aftales hvordan kontakt omkring genoptag 
skal finde sted – enten ved planlagt samtale 
eller ved at eleven henvender sig indenfor et 
aftalt tidsrum.  
Ovenstående skal fremgå af notatark i 
forbindelse med ophævelse.  
 
Når ansættende virksomhed vurderer, at eleven 
er uddannelsesparat planlægges et forløb i 
samråd med uddannelsesvejleder og 
praktikpladskoordinator på skolen.   
Et nyt forløb kan starte op, når der er en ledig 
praktikrute, og ansættende virksomhed vil 
indgå en ny uddannelsesaftale.  

Ansøger sender en ansøgning til skolen, som til 
ordinært optag.   
Ansøger skal vurderes til at være blandt de 
bedst kvalificerede, for at kunne blive optaget. 
Uddannelsesvejlederen foretager vurderingen i 
samarbejde med tidligere ansættende 
virksomhed.  
Uddannelsesvejlederen udarbejder et udkast til 
plan og undersøger, hvad der er af ledige 
praktikruter.  
 
Ansøgningen medtages på de halvårlige 
læsedage for de ordinære optag. 
 

Ansøger sender en ansøgning til skolen, som til 
ordinært optag.  
Ansøger skal vurderes til at være blandt de 
bedst kvalificerede, for at kunne blive optaget. 
Uddannelsesvejlederen indhenter eventuelt 
referencer.   
Uddannelsesvejlederen udarbejder et udkast til 
plan og undersøger, hvad der er af ledige 
praktikruter. 
 
Ansøgningen medtages på de halvårlige 
læsedage for de ordinære optag. 
 
 
 

 

• Løbende optag • Følger ansøgningsfristerne • Følger ansøgningsfristerne  
Uddannelsesvejlederen står for at optag og elevadministration får nødvendige oplysninger for at optagne ansøgere kommer rigtigt ind i skolens 
system.   

Social- og Sundhedsskolen Fyn, social- og sundhedsassistentuddannelsen 
Procedure for optagelse af elever med merit 

Udarbejdet af de fynske kommuner, Region Syddanmark og SOSU-Fyn 
26.05.15 


