
 Social- og
Sundhedsskolen Fyn 

Athenevænget 4
5250 Odense SV
Telefon 63 10 27 00
sosufyn@sosufyn.dk

 Social- og
Sundhedsskolen Fyn, 
Odense Syd 
Athenevænget 4
5250 Odense SV
Telefon 63 10 27 00
odense@sosufyn.dk

 Social- og
Sundhedsskolen Fyn, 
Svendborg 
A P Møllers Vej 39
5700 Svendborg
Telefon 63 10 27 00
svendborg@sosufyn.dk

 Social- og
Sundhedsskolen Fyn, 
Middelfart 
Teglgårdsparken 104
5500 Middelfart
Telefon 63 10 27 00
middelfart@sosufyn.dk

 Social- og
Sundhedsskolen Fyn, 
Efter- og Videreuddannelse 
Lerchesgade 29, Indgang E 
5000 Odense C 
Telefon 63 10 27 00
kursus@sosufyn.dk 

Tilmelding til realkompetencevurdering (RKV): 

☐ Social- og 
sundhedsassistentuddannelsen

☐ social- og sundhedshjælperuddannelsen

☐ pædagogisk assistentuddannelse 
En realkompetencevurdering er ifølge erhvervsskoleloven primært tiltænkt mennesker over 25 år. 
Hvis du er under 25 år, skal du søge den uddannelsen du ønsker på www.optagelse.dk.  
Så vil vi kontakte dig, hvis vi mener, at du kan få en kompetencevurdering. 

Fulde navn 

Cpr. nr. 

Adresse (husk 
postnummer) 
Telefon 

Mail 

Forbeholdt skolen 
Vejleder: Bemærkning: 

 ½ dag  ☐ 2 dage ☐ 

Når vi har modtaget din tilmelding kan du forvente at høre fra os indenfor 4 uger. 
Vi vurderer om der i forbindelse med en realkompetencevurdering er behov for en vejledningssamtale, eller et 
kortere eller længere kompetencevurderingsforløb. 

Hvis du er ledig skal jobcenteret skal sende købsaftale når varigheden af RKV er vurderet 
Du giver hermed dit samtykke til at skolen sender oplysninger om varigheden af RKV til: 
Sagsbehandlers navn: 

E-mail:

Der den mest almindelige varighed af  Realkompetencevurdering en af følgende: 
½ dags varighed  ca: 215 kroner 
2 dages varighed ca: 860 kroner 

http://www.optagelse.dk/


 

        
 Social- og 
 Sundhedsskolen Fyn 
   
 Athenevænget 4 
 5250 Odense SV 
 Telefon 63 10 27 00 
 sosufyn@sosufyn.dk 

       
 Social- og 
 Sundhedsskolen Fyn, 
 Odense Syd 
 Athenevænget 4 
 5250 Odense SV 
 Telefon 63 10 27 00 
 odense@sosufyn.dk 

       
 Social- og 
 Sundhedsskolen Fyn, 
 Svendborg 
 A P Møllers Vej 39 
 5700 Svendborg 
 Telefon 63 10 27 00 
 svendborg@sosufyn.dk 

       
 Social- og 
 Sundhedsskolen Fyn, 
 Middelfart 
 Teglgårdsparken 104 
 5500 Middelfart 
 Telefon 63 10 27 00 
 middelfart@sosufyn.dk 

       
 Social- og 
 Sundhedsskolen Fyn, 
 Efter- og Videreuddannelse 
 Lerchesgade 29, Indgang E 
 5000 Odense C 
 Telefon 63 10 27 00 
 kursus@sosufyn.dk 

 

Kopi af relevant dokumentation SKAL sendes sammen med denne udfyldte blanket til  
Social- og Sundhedsskolen Fyn ’ELEVOPTAG’ på E-boks eller med post til: Athenevænget 4, 5250 Odense SV. 
Det er vigtigt at du vedlægger denne ansøgning alle relevante dokumenter. Se nærmere beskrivelse på næste side 
 

Baggrund Årstal  
Folkeskole 
Kun folkeskolens afgangsbeviser er gyldige – ikke karaktermeddelelser 

                 

Grundforløb 1 + 2 fra Social og sundhedsskolen eller andre erhvervsuddannelser. 
Vedlæg grundforløbsbevis 
 

              

 Anden skolegang (AVU, FVU, Dansk Prøve, KUU, gymnasial udd., KUU, optagelsesprøve 
el-andet) 
Kun afgangsbeviser eller beviser med årskarakterer eller eksamenskarakter kan 
anvendes.  

              

 Social- og sundhedsuddannelse (SSH og/eller SSA uddannelsesbevis)              
Anden uddannelse              
Evt. andet (f.eks. førstehjælp og brand)               
Dokumentation for relevant erhvervsarbejde: 
Udtalelse med angivelse af ansættelsesperiode og timetal, Arbejdsgivererklæring  
Eller ansættelseskontrakt og seneste lønseddel 

              

Dele af tidligere påbegyndt uddannelse på (SSH/SSA/PA) 
PASS erklæringer og skolevejledninger 

              

Dele af sygeplejerskeuddannelsen eller anden videregående beslægtet uddannelse 
Studiejournal 

             

CV med oversigt over dine uddannelser og erhvervserfaringer. 
Du må også gerne nævne erfaringer fra fritid og privatliv som du finder relevante. 

            

 

Kort beskrivelse af hvorfor du ønsker en realkompetencevurdering 
                                                                                                                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Dato    Underskrift i hånden  
 
 
Udfyld helst skemaet på PC af hensyn til at oplysninger om dine data skal være letlæselige. 
Udskriv og underskriv og scan det sammen med din dokumentation. 
Helst i én samlet fil, som du sender til skolen som beskrevet på forrige side     
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