REGIONALE MESTERSKABER
I SOSU-SKILLS 2010
Udtalelser fra 2 elever:
Jeg hedder Marianne Pilgaard Kristensen,
19 år, og er elev som social – og sundhedsassistent.
Jeg synes mit fag er utrolig spændende, idet det har så
mange menneskelige relationer og det er et omsorgsfuldt
erhverv. Det at hjælpe andre, giver mening i min hverdag og
man føler derfor at man har gjort en forskel.
Da jeg blev spurgt om at deltage i SOSU skilles, var jeg først, meget i tvivl om, hvad det gik ud på. Efter en
introduktionsdag i Brøndby, fik jeg en bedre forståelse af hvad det var. Jeg tænkte i første omgang, at man
kan da ikke konkurrere i at yde omsorg og støtte i andres hverdag. En repræsentant fra FOA sagde, at det
her var en mulighed for, at vise hvad vores fag består af og på den måde hjælpe andre, til at få en bedre
forståelse. Det gav for mit vedkommende en bedre forståelse. Når jeg fortæller andre hvad jeg uddanner
mig til, er der tit mange der står som et kæmpe spørgsmålstegn og ikke ved hvad det er for noget. Det er en
skam og jeg håber det på den måde vil give et bedre indblik i, hvad vi laver, gennem disse konkurrencer.
Nu går jeg bare og venter spændt på d. 4 november til regionsmesterskaberne, hvor vi skal dyste mod
Århus og Silkeborg. Er meget glad for at få denne oplevelse og håber det bliver en god rejse lige meget,
hvor lang den nu end bliver.

Hej jeg hedder Anne Andsbjerg, og jeg er blevet udtaget til SOSU-Skills 2010 på Social og Sundhedsskolen i
Herning. Mine første tanker omkring projektet var, at dette kunne blive meget spændende og udfordrende
både fagligt, men også personligt. Ligeledes var det spændende at skulle mødes og arbejde sammen med
de andre 3 elever fra Social og Sundhedsskolen i Herning og lære min makker godt at kende på det faglige
område. I projektet har man på kort tid skullet samarbejde på tværs af årgangene på skolen, og her har vi
kunnet trække på hinandens faglighed og viden til forløbet. Derudover har det krævet en struktureret
planlægning af hele forberedelsesforløbet. Jeg mener at det er meget godt at få dette erhverv formidlet ud
til de unge mennesker i samfundet, da de her har muligheden for at få et bedre indblik i, hvad det betyder
at arbejde inden for social og sundhedsområdet. Forløbet har givet en større viden omkring det tværfaglige
og det professionelle samarbejde, som er af stor betydning for borgeren/borgerne. Vi har bl.a. været
omkring fagområder som fx: Førstehjælp, diabetesområdet, rehabiliteringsarbejdet, kost og hygiejne,
forflytninger og sårpleje, da vores case til projektet indeholder disse emner. Det har været rigtig godt at få
repeteret disse emner, da det i bund og grund er den vekslen mellem teori og praksis hele vores
uddannelse handler om. Det at man skal ind og se på hvad man har lært af teori, og så føre det ud i praksis,
er det jeg synes gør vores arbejde indenfor social og sundhedsområdet rigtig interessant. Så jeg håber at vi
alle er med til at give andre unge mennesker et nyt syn indenfor dette område.

