
NICLAS
SOSU H: 

”Det bedste ved at tage en  
EUX SOSU er, at jeg slår to 

fluer med ét smæk og får en 
studentereksamen sam-
men med min social- og 
sundhedsuddannelse.”

REBEKKA 
Social- og Sundheds- 

skolen Midt- og Vestjylland:  
”Det er dejligt at kunne afprøve 

det, vi lærer, i oplæringen. Og 
det er fedt, når eux- og eud- 
fagene spiller sammen. F.eks. 

passer matematik og far-
makologi godt sammen.” 

EUX SOSU
Alt det du skal vide om social- og 
sundhedsassistentuddannelsen med EUX                                                                                     

Varighed:
EUX SOSU til social- og sund-
hedsassistent varer 4 år og 7 
måneder.

Hvad laver en EUX 
SOSU?
Social- og sundhedsassi-
stenters vigtigste opgaver 
er grundlæggende sygepleje 
og at støtte borgere til at 
mestre deres eget liv i forbin-
delse med behandling eller 
sygdom. De arbejder typisk i 
hjemmeplejen, på plejecentre, 
sygehuse eller i psykiatrien. 
Uanset hvor de arbejder, har 
de en arbejdsdag, hvor de 
har stor betydning for andre 
menneskers liv.

Social- og sundhedsassisten-
ter har blik for helheden og 
tager ansvar. De er nøgle-
personer, der kan motivere, 
koordinere og udføre opgaver 
inden for grundlæggende 
pleje og rehabilitering.

Læs mere på UG.dk

Optagelseskrav
02 i matematik og dansk. 

Når du er færdig med  
EUX SOSU, har du føl-
gende gymnasiale fag 
De gymnasiale fag er:
 Dansk A
 Engelsk B
 Samfundsfag B
 Matematik B
 Kommunikation/IT C
 Biologi C
 Psykologi C
 Kemi B
 2 x valgfag  
(matematik A eller  
psykologi B eller idræt C)

Videreuddannelse
Som uddannet social- og 
sundhedsassistent med eux 
har man de samme mulighe-
der for at læse videre, som 
hvis man går i gymnasiet. 
Man kan søge ind på flere 
forskellige uddannelser:
 Sygeplejerske
 Fysioterapeut
 Jordemoder
 Idræt
 Psykologi
 Farmakonom
 Folkesundhedsvidenskab
 Fødevarer og ernæring

Se alle videreuddannelsesmu-
ligheder for EUX SOSU her:  
ug.dk/adgangskortet

Økonomi
Elever kan søge om SU på 
grundforløb 1 og grundforløb 2. 
Har en elev en uddannelses-
aftale med en arbejdsgiver, 
der dækker grundforløb 2, får 
eleven løn allerede på grund-
forløbet.

Læreplads
Man søger en læreplads hos 
en arbejdsgiver eller tilmelder 
sig et grundforløb med eux 
på www.optagelse.dk

88 % af alle social- og 
sundhedsassistenter har en 
uddannelsesaftale inden  
afslutning af grundforløb 2.

Se tre små film  
om EUX SOSU

http://www.UG.dk
https://www.ug.dk/adgangskortet/
http://www.optagelse.dk


Det sociale miljø
Der er flere af skolerne,  

som gør noget særligt ud af  
skolemiljøet for eux-eleverne.  
Der er for eksempel gallafest,  

fredagscafé og studietur.

JYLLAND

SOSU Nord
På Sporet 8a 
9000 Aalborg 
sosunord.dk

Social- og Sundhedsskolen  
Skive-Thisted-Viborg
Arvikavej 7 
7800 Skive 
sosu-stv.dk 

Randers Social- og  
Sundhedsskole
Minervavej 47
8960 Randers SØ 
sosuranders.dk

Social- og Sundhedsskolen  
Midt- og Vestjylland
Gullestrupvej 10-12
7400 Herning 
sosumv.dk

SOSU Østjylland
Hedeager 33 
8200 Aarhus N 
sosuoj.dk

Social- og Sundhedsskolen 
Fredericia-Vejle-Horsens
6. Julivej 67 
7000 Fredericia 
sosufvh.dk

SOSU Syd
Bjerggade 4M  
6200 Aabenraa  
sosusyd.dk

SOSU Esbjerg
Gjesinglund Allé 8 
6715 Esbjerg N 
sosuesbjerg.dk

FYN

Social- og Sundheds- 
skolen Fyn
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ 
sosufyn.dk

Hvor kan man tage  
en EUX SOSU?
Man kan tage en EUX 
SOSU i hele landet. Find 
den lokale SOSU-skole  
på kortet.

Uddannelsesstart
EUX SOSU har som 
udgangspunkt uddan-
nelsesstart i januar 
og august. Konkrete 
startdatoer finder du på 
skolernes hjemmeside.

SJÆLLAND OG ØERNE

SOSU H 
Skelbækgade 1 
1717 København V 
sosuh.dk

Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg 
diakonissestiftelsen.dk

ZBC 
Selandia Park 6
4100 Ringsted 
www.zbc.dk

SOSU Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 78
4800 Nykøbing F 
sosunyk.dk

Hovedadressen til skolen er ikke 
nødvendigvis der, hvor eleven 
skal tage uddannelsen.

Adresser på SOSU-skoler

Denne flyer er produceret af:

www.sevu.dk

 
ANNA

Social- og Sundhedsskolen  
Fredericia-Vejle-Horsens: 

”Underviserne er meget  
dygtige og mange af dem  

har også grundsten i social- og 
sundhedsuddannelserne.“
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