
SOSU er klar til dig
er du klar til SOSU?

 
Bliv klar til at  starte på grundforløb 2 
til social- og sundhedsuddannelserne 

og til arbejdet som ferieafløser.

Uddannelse 
i livskvalitet 



Drømmer du om en fremtid, hvor du kan hjælpe dem, der 
har brug for det, og hvor du hver dag kan bringe glæde 
og livskvalitet ind i andres liv? 
 
Med SOSU-Klar-forløbet bliver du kvalificeret til at afløse 
social- og sundhedshjælpere på plejehjem og i ældreboliger 
i ferieperioder og lignende. 
Og du kan blive klar til at starte på grundforløb 2 til 
uddannelsen som social- og sundhedshjælper.  

Forløbet varer 45 dage, og det er bygget op om temaer som 
omsorg, sundhed og pædagogik. 

HVEM ER DET FOR?
Er du ledig, og drømmer du om at arbejde og uddanne dig 
indenfor et område, der beskæftiger sig med mennesker og 
livskvalitet? Så er social- og sundhedsområdet helt sikkert 
noget for dig. 

Med SOSU-klar-forløbet får du viden om social- og 
sundhedsuddannelserne og om arbejdet, og du møder 
studievejledere og læsevejledere, som kommer på besøg i 
klassen og fortæller om støttemuligheder på grundforløb 2 
og hovedforløbet til social- og sundhedshjælper.

Vi hjælper også gerne med at nå ansøgningsfristen til GF 2. 

HVORNÅR ER DET?
Du skal melde dig til forløbet inden den 21. januar 2019

11/2 2019           Opstart på forløbet
Sidst i maj           Ansøgningsfrist grundforløb 2
12/4 2019           Afslutning på forløbet
17/6 2019          Mulighed for at arbejde som ferieafløser
Midt august 2019       Opstart grundforløb 2 - SOSU Nord

HVAD GØR DU NU?
Lyder det som noget for dig, så kontakt din rådgiver på 
jobcenteret og/eller din A-kasse.

HVIS DU VIL VIDE MERE
Du kan læse mere om forløbet og de temaer du skal arbejde 
med på www.sosunord.dk/sosuklar

SOSU er klar til dig
ET KVALIFICERENDE FORLØB 

BLIV AFKLARET MED 
HVILKEN VEJ DU SKAL, 
OG KOM  TÆTTERE 
PÅ DEN FREMTID DU 
DRØMMER OM1

BLIV KLAR TIL JOBBET 
SOM FERIEAFLØSER I 
ÆLDREPLEJEN PÅ 
BARE 45 DAGE 2

KLAR TIL START PÅ 
GRUNDFORLØB 
2 TIL SOCIAL- OG 
SUNDHEDSHJÆLPER 3

Vi søger dig, der  
vil andre det godt“


