
 

 

Ansøgning om at blive censor 
Social- og Sundhedsskolen Fyn 

 
Ansøgningen omfatter 

1. de afsluttende prøver ved uddannelsernes afslutning 
2. prøverne ved de grundforløbene, dvs. Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 til henholdsvis SSH og 

SSA (GF2-SSH og GF2-SSA) og til pædagogisk assistent (GF2-PA) 

3. samt en række forskellige faglige prøver på hoveduddannelserne til social- og sundhedshjælper (SSH), 

social- og sundhedsassistent (SSA), samt pædagogisk assistent (PA) 

 
 

Hvilken afdeling af skolen ønsker du at være censor ved? (gerne flere x) 
 

 
 

 
Odense City  
 
GF1 
GF2 PA 
PA 
 

 
Odense Syd  
 
GF2 SSH  
GF2 SSA 
SSH 
SSA 

 
Svendborg  
 
GF1 
GF2 SSH 
GF2 SSA 
SSH 
SSA 
 

 
Middelfart  
 
GF1 
GF2 SSA 
SSA 

 
 
Personlige oplysninger og kontaktdata 

Fulde navn  CPR.nr.  

Priv. adresse  Mobil tlf.  

Postnr./By  

Grunduddannelse  Udd. år  

Nuværende stilling  Privat mail  

Arbejdsplads  Arbejds tlf.  

 
Pædagogisk erfaring - med fokus på det relevante for censorfunktionen 

 
Faglig undervisning 

 

 
Praktikvejledning 

 

 
Censorvirksomhed 

 

 
Evt. andet relevant? 

 

 
  



 

 

Efter- og videreuddannelse - med fokus på det relevante for censorfunktionen 

 
Faglig udd. 

 

 
Pædagogisk udd. 

 

 
 
Andet? 

 

Evt. tidligere gennemført et 
censorkursus? 

Hvor og hvornår? 

 
Erhvervserfaring - med fokus på det relevante for censorfunktion 

Det kommunale sundhedsområde: 
(hjemmepleje, plejecenter, 
socialpsykiatri, handicap) 
 
 

 

Det kommunale børneungeområde: 
(børnehave, fritidssklub, + div. 
specialinstitutioner) 

 

 
Somatisk sygehusvæsen 

 

 
Psykiatrisk sygehusvæsen 

 

 
Andet sted? 

 

 
 
Dato for ansøgning 

 

 
Underskrift 

 

 
Vejledning til ansøgning: 
Denne ansøgningsblanket kan downloades fra skolens hjemmeside eller fås tilsendt pr. mail. 
 
Ansøger udskriver blanketten og udfylder den så komplet som muligt. Til ansøgningen skal også medsendes: 
Ajourført og komplet CV. 
Kopi af bevis for kompetencegivende uddannelse (i forhold til de ansøgte fagområder). 
Kopi af evt. autorisationsbevis for den faglige uddannelse. 

Ansøgning og de obligatoriske bilag skannes og sendes til skolen (se nedenfor). Hvis skanning er umuligt, kan 

materialet sendes med post mærket ”Censoransøgning”. 
 
Skolen har udpeget administrationsleder Mia Lund Madsen til at modtage og godkende censoransøgninger. 
Mailadresse er: mlma@sosufyn.dk 
Postadresse er: Social- og sundhedsskolen Fyn, Athenevænget 4, 5250 Odense SV. 
Når ansøgningen er behandlet vil ansøgeren i alle tilfælde modtage meddelelse om, hvilke fag vedkommende er 
godkendt som censor til samt supplerende oplysninger. 
 

 

mailto:mlma@sosufyn.dk


 

 

Hvilke fag og uddannelser søger du om at blive censor ved? 
(sæt kryds ud for de ønskede fag)  

 

X Fagbetegnelse og niveau Relevant på udd.trin 

   
Grundfag 

 Dansk - niveau E GF1 (elever fra 9. kl.) 

 Dansk - niveau D GF2-SSH/SSA/PA 

 Dansk - niveau C 
GF1 (elever fra 10. kl.) og 
SSA og PA 

 Dansk - niveau B EUX 

 Dansk - niveau A EUX 

 Engelsk - niveau F GF1 (elever fra 9. kl.) 

 Engelsk - niveau D GF2-SSHS/SSA/PA, SSH og PA 

 Engelsk - niveau C SSA, PA (frivilligt højniveau) 

 Engelsk - niveau B EUX 

 Naturfag - niveau E GF2-SSH/SSA/PA 

 Naturfag - niveau C SSA 

 Kemi - niveau B EUX 

 Biologi - niveau C EUX 

 Matematik - niveau B EUX 

 Samfundsfag - niveau C SSA, PA 

 Samfundsfag - niveau B EUX 

Afsluttende grundforløbsprøve 

 Grundforløbsprøve på GF2-SSH/SSA GF2-SSH/SSA 

 Grundforløbsprøve på GF2-PA GF2-PA 

Social- og sundhedshjælper (SSH) 

 Social- og sundhedshjælperens rolle SSH 

 Personlig hjælp, omsorg og pleje SSH 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering SSH 

 Mødet med borgeren SSH 

 Afsluttende prøve SSH 

Social- og sundhedsassistent (SSA) 

 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation (2016 og ældre) SSA 

 Sygepleje (2016 og ældre) SSA 

 Somatisk sygdomslære (2016 og ældre) SSA 

 Psykiatrisk sygdomslære (2016 og ældre) SSA 

 Farmakologi og medicinhåndtering (obligatorisk for 2016 og nyere) SSA 

 Forebyggelse og rehabilitering (2016 og ældre) SSA 

 Sundhedspædagogik og kommunikation (2016 og ældre) SSA 

 Kommunikation og IT - niveau C EUX 

 Afsluttende prøve (SSA) SSA 

Pædagogisk assistent (PA) 

 Pædagogik PA 

 Psykologi i den pædagogiske praksis PA 

 Kommunikation i den pædagogiske praksis PA 



 

 

X Fagbetegnelse og niveau Relevant på udd.trin 

 Sprog, kommunikation og psykologi PA (før EUD-reform) 

 Sundhed i den pædagogiske praksis PA 

 Bevægelse og idræt PA 

 Naturliv og udeliv PA 

 Digital kultur PA 

 Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis PA 

 Kommunikation og IT - niveau C EUX 

 Idéhistorie - niveau B EUX 

 Afsluttende prøve PA 

 
 


