
ZBC 
SOSU 
Sundhed, omsorg 
og pædagogik 

Det starter i skolen. 



Grundforløb 
Op til to år  efter  folkeskolen 

GRUNDFORLØB 1 

Med eller  
uden EUX 

20 uger 

ADGANGSKRAV  TIL GF 1 
Du skal have bestået folkeskolens  

afgangseksamen og have mindst 02  
i hver af  fagene dansk og matematik. 

Mere end et år efter  folkeskolen 

GRUNDFORLØB 2 

SOSU-hjælper 

20 uger 

GRUNDFORLØB 2 

SOSU-assistent 
Med eller uden EUX 

20 uger 

GRUNDFORLØB 2 

Pædagogisk assistent 
Med eller uden EUX 

20 uger 

ADGANGSKRAV  TIL GF 2 
GF2 uden EUX: Bestået folkeskolens afgangs -
eksamen samt mindst have karakteren 02 i hver   

af  fagene dansk og matematik på 9. klasses niveau. 
GF2 med EUX: Bestået GF1 med EUX  eller bestået  

dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau. 



Hovedforløb 

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 

1 år og 2 måneder 
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SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT 

2 år og 10 måneder 
Med EUX: 3 år og 7 måneder 

PÆDAGOGISK ASSISTENT 

2 år og 1,5 måned 
Med EUX: 3 år 

ADGANGSKRAV TIL HO VEDFORLØB 
Gennemført grundforløb 2 

Til SOSU-assistent og pædagogisk assistent med EUX  
skal du have gennemført grundforløb 2 med EUX. 



 

Muligheder  for videreuddannelse 

DIREKTE ADGANG 
Med engelsk fra hovedforløb 

• Sygeplejerske 
• Pædagog 
• Farmakonom 
• Diakoni og socialpædagogik 
• Socialrådgiver 

Med EUX  får du en gymnasial eksamen. 

ADGANG MED SUPPLERINGSFAG 
• Ergoterapeut 
• Fysioterapi 
• Jordemoder 
• Tandplejer 
• Bioanalytiker 
• Radiograf 
• Psykomotorisk terapeut 
• Katastrofe- og risikomanager 
• Ernæring og sundhed 

DIREKTE ADGANG 
Med engelsk fra hovedforløb 

• Pædagog 

ADGANG MED SUPPLERINGSFAG 
• Socialrådgiver 
•  Psykomotorisk terapeut 
• Katastrofe- og risikomanager 



Tag en SOSU-
uddannelse på 
ZBC i 
• Holbæk 
• Kalundborg 
• Køge 
• Næstved 
• Ringsted 
• Roskilde 
• Slagelse 



 
 

 

Gør en forskel! 

Som pædagogisk assistent kan du søge job i 
institutioner og komme til at arbejde med unge 
eller voksne med særlige behov. 



 
 

Skab livskvalitet hos mennesker, 
der har brug for dig! 

Med en uddannelse til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent 
gør du hver dag livet bedre for mennesker, der har brug 
for hjælp i dagligdagen. 



Vær med. 
Verden er til at forandre. 
Det starter i skolen - zbc .dk 

ZBC 
Selandia Park 6 

4100 Ringsted 

Tlf.: 5578 8888 
zbc.dk 

zbc@zbc.dk 

mailto:zbc@zbc.dk



