ERHVERVSRETTET PÅBYGNING

SOSU-HJÆLPER

Til dig som vil være endnu dygtigere!
Et påbygningsforløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen er for dig, der har et
ønske om at udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer inden for faget yderligere.
Du kan påbygge med følgende valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
•
•

”Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed” - varighed 1 uge
(avanceret niveau)
”Mødet med borgeren med psykisk sygdom” - varighed 1 uge
(avanceret niveau).

Hvornår kan jeg følge et påbygningsforløb?
Du kan følge et påbygningsforløb i de sidste 2 uger af din 3. praktik. Du vil modtage
information om muligheden for påbygning i din 1. skoleperiode A.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget?
Du skal kunne dokumentere standpunktskarakterer fra skoleperiode 2b på social- og
sundhedshjælperuddannelsen eller standpunktskarakterer fra anden uddannelse
inden for følgende fag:
•
•
•

De 4 uddannelsesspecifikke fag – gennemsnit for fagene på minimum 7
Dansk minimum 4
Bestået 1. og 2. praktik på normeret tid.

Er påbygning relevant for mig?
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 jeg?
I forbindelse med skolevejledningen på skoleperiode 2B kan du tale med dine undervisere om din mulighed for at deltage i erhvervsrettet påbygning. Den afdeling, hvor
din uddannelse foregår, modtager en begrundet ansøgning fra dig i afslutningen af
skoleperiode 2B.
Du skal skrive en motiveret ansøgning med fokus på følgende:
•
•
•
•

Dine personlige data, skole osv.
Kort præsentation af dig selv
Hvorfor du ønsker et påbygningsforløb.
Hvilke fremtidsplaner du har med uddannelsen.

Hvordan bliver jeg udvalgt?
•
•
•

På baggrund af en helhedsvurdering af dig
På baggrund af de formelle krav til dine standpunktskarakterer
På baggrund af din motiverede ansøgning .

Nedenstående vil også indgå som en del af vurderingen af dig i forhold til at starte 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 dit sidste praktikforløb, der er to uger kortere end et
normalt forløb.

