Bliv uddannet SOSU-hjælper som voksenelev
Odder Kommune mangler SOSU-hjælpere og giver dig nu mulighed for at afprøve jobbet i
praksis, inden du beslutter, om det er noget for dig, at blive uddannet som SOSU-hjælper som
voksenelev – hvor du får løn under uddannelsen.

Vi har sat et forløb sammen til dig, som vi kalder Før SOSU Odder. Det består af:



Praktik i 4 uger, hvor du snuser til faget og får de første erfaringer med hverdagens arbejdsopgaver
som SOSU hjælper.



Realkompetencevurdering (RKV) hvor du i løbet af 1 uge sammen med SOSU Østjylland finder ud
af, om der er områder, du skal opkvalificeres inden for, for at blive optaget på uddannelsen til SOSU
hjælper. Der bliver udarbejdet en individuel uddannelsesplan ud fra dit tidligere arbejde,
uddannelse samt evt. frivilligt arbejde.



Løntilskud i 3 måneder, hvor du både får mere erfaring med dine arbejdsopgaver og får afklaret,
om du ønsker OG er egnet til at tage voksenelevuddannelsen til SOSU-hjælper. I løbet af praktik- og
løntilskudsperioden vil du få tilknyttet en praktikvejleder fra Sundhed & Omsorg. Hvis du skal
deltage i opkvalificerende kurser til den videre optagelse på uddannelsen til SOSU-hjælper, ligger
de i løntilskudsperioden.



Ansættelse som voksenelev i Sundhed & Omsorg. Uddannelsen varer 1 år og 7 måneder. Afhængig
af hvad du tidligere har arbejdet med, er der mulighed for at får merit og afkorte
uddannelsesforløbet. Dette bliver også vurderet i din RKV. Bruttolønnen for en voksenelev er
aktuelt 19.865 kr.

Forløbet
Praktik 4 uger

Løntilskud og RKV, evt. opkvalificering 3 måneder

Voksenelev 1 år + 7 mdr.

16-09 til 11-10-2019

14/10 – 2019 til 17/1 - 2020

20 – 01 – 2020

Juleferie: 23-12-2019 til 2–1- 2020

Evt. kortere ved merit

Hvis du har spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte
Jobcenter Odder: Charlotte Karlsen – 20903404 – charlotte.karlsen@odder.dk
Sundhed og Omsorg: Lisbeth Riis Jensen – 40280001 – lisbeth.jensen@odder.dk

