Social- og sundhedsassistent
Kan du lide at have ansvar og har du blik for det hele
menneske?
Når du tager uddannelse til social- og sundhedsassistent,
bliver du nøgleperson for ældre, syge og handicappede.
Du kan også uddanne dig til SOSU-assistent med EUX
Du kan også uddanne dig til SOSU-hjælper

Job og videreuddannelse som
social- og sundhedsassistent
Der er gode jobmuligheder som social- og sundhedsassistent typisk på hospitaler, plejehjem og i dagcentre, institutioner for
psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale
hjemmepleje.
Videreuddannelse
Som social- og sundhedsassistent har du flere muligheder for
videreuddannelse. Du kan bl.a. søge optagelse på
professionsbachelor uddannelser. Som social- og
sundhedsassistent tilegner du dig kompetencer, som også er
brugbare, hvis du overvejer at videreuddanne dig til
politibetjent eller ambulancefører.

Læreplads med løn
Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har
studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden
og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale.
Læs mere om læreplads
Oplæring (praktik) i udlandet
Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet,
kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm.
Læs mere om oplæring i udlandet

Startdatoer:
Grundforløb 1: 14/8-23
(Alle byer).
Grundforløb 2: 23/1-23
(Alle byer + online). 13/323 (Slagelse + online). 8/523 (Alle byer + online,
und tagen Ringsted).
GF+: 2/1-23. 20/2-23. 8/523. 14/8-23.
Tilmeldingsfrister:
Grundforløb 1: 31/3-23
(14/8-23).
Grundforløb 2: 9/1-23
(23/1-23). 24/4-23 (8/5-23).
31/7-23 (14/8-23).
Varighed (inkl.
grundforløb)
3 år og 10 måneder
Studiested:
Grundforløb og
hovedforløb: Holbæk,
Køge, Roskilde, Slagelse,
Ringsted, Faxe (kun GF2)
og Næstved. Kalundborg
(kun GF2).
Online uddannelse
Du kan også tage denne
uddannelse online. Sæt X
i online, når du søger.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Se
mereDegn
om
Susan
uddannelsen på
zbc.dk
Ring:
+45 2025 0902

Social- og sundhedsassistent
Sådan kommer du i gang
En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og
et hovedforløb, som skifter mellem oplæring
(praktik) og skole.

Startdatoer:
Grundforløb 1: 14/8-23
(Alle byer).

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et
hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du
afslutter med en svendeprøve.

Grundforløb 2: 23/1-23
(Alle byer + online). 13/323 (Slagelse + online). 8/523 (Alle byer + online,
und tagen Ringsted).

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du
tage Grundforløb 1 først.

GF+: 2/1-23. 20/2-23. 8/523. 14/8-23.

Nye muligheder for ansættelse på elevløn i praktik

Tilmeldingsfrister:
Grundforløb 1: 31/3-23
(14/8-23).

Fra den 1. juli 2021 har du øget mulighed for at få ansættelse i
din bopælskommune fra begyndelsen af dit grundforløb.
Det betyder, at du kan få elevløn under hele uddannelsen.
For at opnå den øgede mulighed for ansættelse i din
bopælskommune skal du:
være over 25 år
opfylde adgangskravene til uddannelsen
have modtaget en RKV, der anbefaler uddannelsen til
social- og sundhedsassistent
være optaget af en SOSU-skole*
af din bopælskommune være vurderet egnet til at
arbejde med sundhed og omsorg
Herudover er der en række vigtige frister du skal overholde.

Ansættelse fra grundforløbets start er et tilbud til dig – men
ikke en forpligtigelse. Du kan derfor også vælge, at
gennemføre grundforløbet med SU, dagpenge eller lign. og
først søge om ansættelse til hovedforløbet.
Inden du starter på uddannelsen, skal du deltage i en
realkompetencevurdering (RKV). Læs mere om hvordan en
RKV foregår via linket her.

Grundforløb 2: 9/1-23
(23/1-23). 24/4-23 (8/5-23).
31/7-23 (14/8-23).
Varighed (inkl.
grundforløb)
3 år og 10 måneder
Studiested:
Grundforløb og
hovedforløb: Holbæk,
Køge, Roskilde, Slagelse,
Ringsted, Faxe (kun GF2)
og Næstved. Kalundborg
(kun GF2).
Online uddannelse
Du kan også tage denne
uddannelse online. Sæt X
i online, når du søger.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Se
mereDegn
om
Susan
uddannelsen på
zbc.dk
Ring:
+45 2025 0902

Social- og sundhedsassistent
Når din realkompetencevurdering er færdig, og skolen har
vurderet, at du kan optages til uddannelsen, modtager du et
optagelsesbrev.
Ønsker du at være omfattet af den øgede mulighed for
ansættelse fra starten af dit grundforløb, skal du søge din
bopælskommune om ansættelse.
Du kan først ansøge i din bopælskommune, når du har
deltaget i en realkompetencevurdering og har modtaget et
optagelsesbrev til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Startdatoer:
Grundforløb 1: 14/8-23
(Alle byer).
Grundforløb 2: 23/1-23
(Alle byer + online). 13/323 (Slagelse + online). 8/523 (Alle byer + online,
und tagen Ringsted).

I ansøgningen til bopælskommunen skal du medsende dit
optagelsesbrev fra ZBC samt din realkompetencevurdering.

GF+: 2/1-23. 20/2-23. 8/523. 14/8-23.

Hvis du tilbydes en ansættelse fra begyndelse af Grundforløb 2
vil du få løn under hele uddannelsen.

Tilmeldingsfrister:
Grundforløb 1: 31/3-23
(14/8-23).

Vigtige frister vedrørende ansøgning

Grundforløb 2: 9/1-23
(23/1-23). 24/4-23 (8/5-23).
31/7-23 (14/8-23).

Hvis du vil starte på grundforløb 2 (Se optagelsesdatoer
her på siden)
Så husk at tjekke, hvornår der er sidste frist for
ansøgning til uddannelsen via optagelse.dk
Og husk at tjekke, hvornår der er sidste frist for at sende
din ansøgning om uddannelsesaftale til din
bopælskommune. Tjek kommunens hjemmeside.
Husk, at du altid har mulighed for at rykke din ansøgning til
næste optag eller starte på uddannelse på ordinære vilkår
(uden uddannelsesaftale).
*Jf. Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige
arbejdsmarked af 21. november 2020.

Nye regler efter 1. juli 2021 for dig der er over 25 år
For dig over 25 år, der vil starte på Social- og
Sundhedsassistent uddannelsen efter 1. juli 2021.
En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering, som
inddrager din samlede viden, færdigheder og kompetencer,
uanset hvor, hvornår eller hvordan, de er erhvervet.

Varighed (inkl.
grundforløb)
3 år og 10 måneder
Studiested:
Grundforløb og
hovedforløb: Holbæk,
Køge, Roskilde, Slagelse,
Ringsted, Faxe (kun GF2)
og Næstved. Kalundborg
(kun GF2).
Online uddannelse
Du kan også tage denne
uddannelse online. Sæt X
i online, når du søger.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Se
mereDegn
om
Susan
uddannelsen på
zbc.dk
Ring:
+45 2025 0902

Social- og sundhedsassistent
Er du fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse for voksne
(EUV), skal du til en realkompetencevurdering. Du får både din
skole- og erhvervsmæssige baggrund vurderet. Du kan
eventuelt få merit i forbindelse med din RKV og dermed få
afkortet din uddannelsestid på erhvervsuddannelsen.
Læs mere om EUV og realkompetencevurdering her.
Læs guiden, hvor du får svar på mest stillede spørgsmål

Startdatoer:
Grundforløb 1: 14/8-23
(Alle byer).
Grundforløb 2: 23/1-23
(Alle byer + online). 13/323 (Slagelse + online). 8/523 (Alle byer + online,
und tagen Ringsted).

Sådan får du en realkompetencevurdering (RKV) til SOSUassistent (SSA) uddannelsen efter 1. juli 2021

GF+: 2/1-23. 20/2-23. 8/523. 14/8-23.

Når du tilmelder dig SOSU-assistent uddannelsen på
www.optagelse.dk, får du et brev fra vores administration om,
at der er reserveret en plads på uddannelsen til dig. Du får
også en indkaldelse i din e-boks til RKV-A forløbet.

Tilmeldingsfrister:
Grundforløb 1: 31/3-23
(14/8-23).

På første kursusdag på RKV-A forløbet skal du starte med at
gennemføre EUD screeninger i dansk og matematik.
Screeningerne er på 9 kl. niveau, og du må ikke bruge
hjælpemidler i form af lommeregner mv. til screeningerne.
Derudover skal du fremsende din dokumentation, det kan du
læse mere om i vores Guide til RKV-A forløbet. På anden
kursusdag har du din personlige samtale med din RKV
vejleder.

Grundforløb 2: 9/1-23
(23/1-23). 24/4-23 (8/5-23).
31/7-23 (14/8-23).

RKV-A forløbet kan kun tages som fremmøde forløb, hvor 1.
kursusdag foregår i ZBC Digitalt Læringscenter i Næstved,
Slagelse eller Roskilde. Du får nærmere besked i e-boks om,
hvor og hvornår du skal møde ind i Digitalt Læringscenter. Du
får en personlig samtale af max. 45 minutters varighed med
din RKV vejleder på den 2. kursusdag, den personlige samtale
foregår på ZBC i Køge. Du får oplyst det specifikke tidspunkt
for din personlige samtale i indkaldelsesbrevet til RKV-A
forløbet, som du får i e-boks.
Du skal gennemføre begge dage af RKV-A forløbet, hvor vi
laver en samlet vurdering af, om du kan anbefales til SSA
uddannelsen, før du får din endelige uddannelsesplads. Du har
mødepligt begge dage, og det er en forudsætning for, at du
kan komme videre i dit uddannelsesforløb til Social og
Sundhedsassistent.

Varighed (inkl.
grundforløb)
3 år og 10 måneder
Studiested:
Grundforløb og
hovedforløb: Holbæk,
Køge, Roskilde, Slagelse,
Ringsted, Faxe (kun GF2)
og Næstved. Kalundborg
(kun GF2).
Online uddannelse
Du kan også tage denne
uddannelse online. Sæt X
i online, når du søger.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Se
mereDegn
om
Susan
uddannelsen på
zbc.dk
Ring:
+45 2025 0902

Social- og sundhedsassistent
Du kan læse mere om RKV-A forløbet i vores Guide til RKV-A,
som du finder i boksen øverst til højre.

Sådan får du en RKV til SSA uddannelsen - RKV før EUV
ordinært forløb
Ønsker du at få en realkompetencevurdering, inden du søger
ind på SSA uddannelsen og dermed få et overblik over, hvor
meget afkortning du kan få på uddannelsen, kan du tilmelde
dig en realkompetencevurdering før erhvervsuddannelse for
voksne (RKV før EUV).
Er du selvforsøgende eller beskæftiget, kan du tilmelde dig
direkte via vores kursusside og voksenuddannelse.dk.
Bemærk, at RKV før EUV til SSA uddannelsen kun kan tages
med fysisk fremmøde.
Er du ledig, skal du være opmærksom på, at du som
udgangspunkt ikke selv kan tilmelde dig en
realkompetencevurdering. Du skal i stedet kontakte dit
jobcenter og søge om bevilling af en
realkompetencevurdering.

Varighed og pris
En realkompetencevurdering kan vare fra 0,5 dag og op til 5
dage.
Er du selvforsørgende eller beskæftiget, er RKV før EUV gratis.
Er du ledig, kan du eller dit jobcenter kontakte RKV-sekretær
Heidi Øhlers på e-mail: heoh@zbc.dk eller tlf. 6198 4351 og få
oplyst pris og estimeret varighed.

Fag på social- og sundhedsassistent uddannelsen
Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til social- og
sundhedsassistent:
Mødet med borgeren og patienten
Det sammenhængende borger- og patientforløb
Kvalitet og udvikling
Somatisk sygdom og sygepleje

Startdatoer:
Grundforløb 1: 14/8-23
(Alle byer).
Grundforløb 2: 23/1-23
(Alle byer + online). 13/323 (Slagelse + online). 8/523 (Alle byer + online,
und tagen Ringsted).
GF+: 2/1-23. 20/2-23. 8/523. 14/8-23.
Tilmeldingsfrister:
Grundforløb 1: 31/3-23
(14/8-23).
Grundforløb 2: 9/1-23
(23/1-23). 24/4-23 (8/5-23).
31/7-23 (14/8-23).
Varighed (inkl.
grundforløb)
3 år og 10 måneder
Studiested:
Grundforløb og
hovedforløb: Holbæk,
Køge, Roskilde, Slagelse,
Ringsted, Faxe (kun GF2)
og Næstved. Kalundborg
(kun GF2).
Online uddannelse
Du kan også tage denne
uddannelse online. Sæt X
i online, når du søger.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Se
mereDegn
om
Susan
uddannelsen på
zbc.dk
Ring:
+45 2025 0902

Social- og sundhedsassistent
Psykisk sygdom og sygepleje
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
Farmakologi og medicinhåndtering
Dansk C niveau
Naturfag C niveau
Engelsk D niveau

Din økonomi under uddannelsen
Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere
om SU
På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din
uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og
skoleperioderne.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige
organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i
erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.
Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet,
får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du
søge SU, hvis du er fyldt 18 år.
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine
transportudgifter.

Startdatoer:
Grundforløb 1: 14/8-23
(Alle byer).
Grundforløb 2: 23/1-23
(Alle byer + online). 13/323 (Slagelse + online). 8/523 (Alle byer + online,
und tagen Ringsted).
GF+: 2/1-23. 20/2-23. 8/523. 14/8-23.
Tilmeldingsfrister:
Grundforløb 1: 31/3-23
(14/8-23).
Grundforløb 2: 9/1-23
(23/1-23). 24/4-23 (8/5-23).
31/7-23 (14/8-23).
Varighed (inkl.
grundforløb)
3 år og 10 måneder
Studiested:
Grundforløb og
hovedforløb: Holbæk,
Køge, Roskilde, Slagelse,
Ringsted, Faxe (kun GF2)
og Næstved. Kalundborg
(kun GF2).
Online uddannelse
Du kan også tage denne
uddannelse online. Sæt X
i online, når du søger.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Se
mereDegn
om
Susan
uddannelsen på
zbc.dk
Ring:
+45 2025 0902

