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SOSU-grammet
Et overblik over dine muligheder med  

en Social- og sundhedsuddannelse på Diakonissestiftelsen

GRUNDSKOLEN

GRUNDFORLØB 2 (SU/elevløn)

HOVEDFORLØB (elevløn)

JOB

EFTERUDDANNELSE VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

GRUNDFORLØB 1 (SU)

9. - 10. klasse

Fagretning: Sundhed, samfund og medmenneskelighed 

(20 uger)

SOSU-hjælper

AMU-kurser og 
akademiuddannelser

Professionsbachelorer inden 

for sundhedsområdet  

(via kvote 1)

Professionsbachelorer inden 

for sundhedsområdet  

(via kvote 2)

SOSU-hjælper

(20 uger)

SOSU-hjælper
(1 år og 2 måneder)

SOSU-assistent

(20 uger)

SOSU-assistent
(2 år, 9 måneder og 3 uger)

EUX Velfærd/SOSU 

(20 uger)

EUX Velfærd/SOSU
(3 år, 6 måneder og 3 uger)

SOSU-assistent

Mere end to år efter 9. - 10. klasse

SOSU-assistent
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En Social- og sundhedsuddannelse på Diakonissestiftelsen er en god investering for dig, der 
vil gøre en forskel for andre. Du har mod på mennesker – og du har interesse i at yde profes-
sionel hjælp og omsorg til borgere i det danske velfærdssamfund.

En uddannelse i livskvalitet
Med en uddannelse i livskvalitet bliver du klædt 

på til at sikre borgernes daglige trivsel således, at 

de får mest muligt ud af deres livssituation. Det 

gør du både ved at tale med dem og hjælpe med 

praktiske opgaver.

SOSU-uddannelsen på Diakonissestiftelsen er 

kendetegnet ved høj kvalitet og faglighed. Du 

bliver uddannet direkte til job, men kan også 

læse videre, alt afhængig af hvilken uddannelse 

du har gennemført.

Uddannelse for alle
På SOSU-skolen er der muligheder for alle. Hvis 

du kommer fra 9./10. klasse, kan du starte på 

Tag en Social- og sundhedsuddannelse

GRUNDFORLØB 1 – og hvis det er mere end to år 

siden, du gik ud af grundskolen, er GRUNDFORLØB 

2 vejen til en SOSU-uddannelse. På GRUNDFOR-

LØB 2 vælger du en uddannelsesretning som en-

ten SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller SOSU-elev 

med EUX. Når du har gennemført grundforløbet, 

kan du blive optaget på HOVEDFORLØBET.

Uddannelsesmiljø
På Diakonissestiftelsen bliver du en del af et nært 

uddannelsesmiljø, hvor der er højt til loftet. Skolen 

er lille, og du har derfor tæt kontakt til de andre 

klasser, lærere, vejledere og ledelse. Der er sociale 

aktiviteter for alle – og du vil både møde stude-

rende fra sygeplejerskestudiet og 3K-

uddannelsen, der også er en del af 

uddannelsescentret.

Kunne du tænke dig en  
uddannelse i livskvalitet?
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Vil du åbne døre for en givende fremtid, 
hvor du arbejder med mennesker?

Grundforløb 1 er første skridt på vejen mod en erhvervsuddannelse 
– og er for dig, der vil gøre en forskel for andre mennesker en dag i fremtiden.

På Grundforløb 1 kommer du til at prøve kræfter med fag, der handler om at arbejde med men-
nesker. Gennem forskellige erhvervsfag tilegner du dig faglige og personlige kompetencer, der 
kvalificerer dig til at fortsætte på et Grundforløb 2.

GRUNDFORLØB 1

GRUNDFORLØB 1 LIVET PÅ SKOLEN

20 uger
På GRUNDFORLØB 1 går du i skole og har under-
visning med fokus på dialog og læring. Du introdu-
ceres for en række spændende erhvervsfag, og du 
finder ind til dine faglige og personlige potentialer. 

Fagretningen er: sundhed, samfund og medmen-
neskelighed.

Du lærer og får erfaring med:

Sund og sikker arbejdsplads

Professionelle roller

Ønskejobbet

Sundhed og trivsel

Motion og bevægelse

+3 fag på gymnasialt C-niveau, hvis
du ønsker EUX (se side 7)

Miljø 
SOSU-skolen er et trygt miljø med nære værdier, 
hvor alle kender hinanden. Vi har en række tilbud 
og aktiviteter for at støtte dit individuelle 
læringsbehov samt styrke og udvikle et alsidigt 
læringsmiljø.

Tilbud til dig

Lektiecafé

Mentorordning

Uddannelsesvejledning

IT-rygsæk

Studieboliger

Ugentlig morgensamling med hele UCD
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Klar til arbejde

Uanset hvilket job du får, skal du 
samarbejde med borgeren om 
at skabe et godt hverdagsliv. Du 
arbejder bl.a. med rengøring, 
personlig pleje og omsorg.

Her kan du få job:

Plejehjem og bosteder

Dag- og aktivitetscentre

Hjemmeplejen

Private bureauer

Videreuddannelse

Som SOSU-hjælper kan du vi-
dereuddanne dig til SOSU-assi-
stent med 6 mdr. afkortning.

Vil du være den gennemgående 
person i borgerens liv?

Uddannelsen som SOSU-hjælper klæder dig på til at være den røde tråd i borgerens hverdag 
– og er for dig, der vil skabe livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.

Som SOSU-hjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest mu-
ligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig 
del af dit arbejde, hvor du hjælper med personlig pleje, omsorg og praktiske opgaver.

SOSU-hjælper

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB JOB

20 uger

GRUNDFORLØB 2 er et rent 
skoleforløb.

Du lærer og får erfaring med: 

Samarbejde og kommunikation 

Sundhedsvæsenet

Mødet med mennesket 

Fremtidig arbejdsplads

Brand- og førstehjælp

Motion og bevægelse

(SU/elevløn)

1 år og 2 måneder

På HOVEDFORLØBET veksler du 
mellem skole og oplæring.

Du lærer og får erfaring med: 
Personlig hjælp, omsorg og 
pleje

Støtte og motivation

Sundhedsfremme, forebyggelse 
og rehabilitering

Velfærdsteknologiske og 
digitale redskaber

(Elevløn)
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Klar til arbejde

Uanset hvilket job du får, skal du 
lede og koordinere aktiviteter, 
der hjælper borgeren til at klare 
sig selv. Du arbejder bl.a. med 
medicinering.

Her kan du få job:

Sygehuse

Psykiatrien

Plejecentre for handicappede

Hjemmeplejeordninger, 
plejehjem og 
genoptræningsenheder

Videregående uddannelse 
Sygeplejerske, pædagog, 
fysioterapeut m.fl.

Har du blik for helheden og 
vil du tage ansvar?

Uddannelsen som SOSU-assistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i 
mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem.

Som SOSU-assistent får du ansvar for at vurdere, koordinere og udføre opgaver inden for grund-
læggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som selvstændigt observerer 
ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

SOSU-assistent

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB JOB

20 uger
GRUNDFORLØB 2 er et rent 
skoleforløb.

Du lærer og får erfaring med: 

Samarbejde og kommunikation 

Sundhedsvæsenet

Mødet med mennesket 

Fremtidig arbejdsplads

Brand- og førstehjælp

Motion og bevægelse

Indsamling og bearbejdning af 
informationer vha. IT-værktøjer

Behandling og forklaring af 
statistiske informationer

(SU/elevløn)

2 år, 9 måneder og 3 uger

På HOVEDFORLØBET veksler du 
mellem skole og oplæring.

Du lærer og får erfaring med: 

Fysiske og psykiske lidelser

Sygepleje, forebyggelse, sund-
hedsfremme, rehabilitering og 
hygiejne

Medicinering

Kommunikation, motivation og 
vejledning

Ansvar for opgaver og 
teamkoordinering

(Elevløn)
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Er du interesseret i gymnasial faglighed og 
at afprøve dine praktiske færdigheder?

EUX Velfærd SOSU er en erhvervsuddannelse med mulighed for videreuddannelse på højt 
niveau – og er for dig, der ønsker livskvalitet med muligheder.

Med EUX Velfærd får du en erhvervsuddannelse som SOSU-assistent med gymnasiale fag. Det-
te giver dig mulighed for at søge direkte ind på videregående uddannelser på lige fod med 
andre, der har en 2-årig gymnasial uddannelse.

EUX Velfærd

20 uger

GRUNDFORLØB 2 er et rent 
skoleforløb.

Du lærer og får erfaring med: 

Samarbejde og kommunikation 

Sundhedsvæsenet

Mødet med mennesket 

Fremtidig arbejdsplads

Brand- og førstehjælp

Motion og bevægelse

Indsamling og bearbejdning af 
informationer vha. IT-værktøjer

Behandling og forklaring af 
statistiske informationer

+3 fag på gymnasialt C-niveau

3 år, 6 måneder og 3 uger

På HOVEDFORLØBET veksler du 
mellem skole og oplæring. 

Du lærer og får erfaring med: 

Fysiske og psykiske lidelser

Sygepleje, forebyggelse, 
sundhedsfremme, rehabilitering 
og hygiejne

Medicinering

Kommunikation, motivation og 
vejledning

Ansvar for opgaver og 
teamkoordinering

+9 fag på gymnasialt 
A, B & C-niveau

Klar til arbejde

Uanset hvilket job du får, skal du 
lede og koordinere aktiviteter, 
der hjælper borgeren til at klare 
sig selv. Du arbejder bl.a. med 
medicinering.

Her kan du få job:

Sygehuse

Psykiatrien

Plejecentre for handicappede

Hjemmeplejeordninger, 
plejehjem og 
genoptræningsenheder

Videregående uddannelse

Jordemoder, fysioterapeut m.fl.

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB JOB



UC Diakonissestiftelsen 
Peter Bangs Vej 3A  
2000 Frederiksberg

Hvad skal du vide, inden du søger optagelse?

SOSU-UDDANNELSEN PÅ DIAKONISSESTIFTELSEN

… du kommer fra 9./10.
klasse og har bestået 
afgangseksamen 
med mindst 02 i 
dansk og matematik 

Du kan blive optaget på 
GRUNDFORLØB 1, når ...

… det er over to år siden,
du har afsluttet 9. - 10. 
klasse med mindst 02 i 
dansk og matematik

 … du har gennemført
GRUNDFORLØB 1

Du kan blive optaget på 
GRUNDFORLØB 2, når ...

… du har gennemført
GRUNDFORLØB 2

… du er ansat i en
elevstilling hos 
Frederiksberg 
Kommune

Du får elevløn under 
hovedforløbet.

Du kan blive optaget på 
HOVEDFORLØBET, når ...

Se mere på www.diakonissestiftelsen.dk/sosu

… og du er uddannelsesparat

… du har bestået
dansk og matematik på 
G-niveau eller
tilsvarende

Er du over 18 år, får du SU 
under grundforløbet.

Søg ind via optagelse.dk

Er du over 18 år, får du SU 
under grundforløbet.

Søg ind via optagelse.dk




