Hvem står bag DM i SOSU?
DM i SOSU har nu været gennemført to gange, 2011 og 2012, og har
været en bragende succes. Konkurrencen blev gennemført som en del
af en stor tværfaglig event, DM i Skills, hvor 35 erhvervsuddannelser
deltog. Sidste år gæstede mere end 22.000 tilskuere konkurrencerne
og beundrede Danmarks dygtigste elever dyste om at blive de bedste i
deres fag.

SkillsDenmark
SkillsDenmark er en paraplyorganisation af faglige udvalg for de ca. 35
erhvervsuddannelser, der deltager i DM i Skills. SkillsDenmark står for
den overordnede planlægning og markedsføring af mesterskaberne.

DM i SOSU 2013
Så går det løs igen - der afholdes DM i SOSU den 24. – 26. januar
2013 i NRGI Park og Arena i Århus.
Social- og sundhedsassistentelever får mulighed for at deltage i regionale og nationale konkurrencer om at blive danmarksmestre i deres
fag.
Formålet er at profilere uddannelsen og højne elevernes faglighed.
Læs i folderen om, hvordan det foregår.

DM i Skills er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning
Se mere på www.skillsdenmark.dk

SOSU-Lederforeningen
Alle social- og sundhedsskoler i Danmark medvirker til at udvikle og
gennemføre såvel lokale/regionale som nationale konkurrencer over
hele landet.
Lokale uddannelsesudvalg (LUU) ved skolerne medvirker til at sikre
lokal opbakning.
Se mere på www.sosu.dk

PASS
Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og socialog sundhedsuddannelsen (PASS) har det overordnede ansvar for, at
DM i SOSU kan gennemføres. PASS har nedsat en styregruppe, der
forestår planlægning af mesterskaberne.
Se mere på
www.passinfo.dk.

PASS,Vesterbrogade 6 D, 4. sal, 1620 Kbh. V
Tlf.: 38178298, e-mail: passinfo@passinfo.dk

Vinderne af DM i SOSU 2012 .
Christina Vestergaard Delf (tv), ansat ved Ældrecentret i Brøndby,
og Jeanette Bønke (th), ansat ved Humlehusene i Albertslund.
Begge uddannet ved SOSU C i Brøndby.

Eleverne arbejder
parvist og bærer
mikrofon, så tilskuerne kan følge dialogen.

Hvordan foregår DM i SOSU?
Alle social- og sundhedsskoler er tilmeldt DM i SOSU. Skolerne skal i
samarbejde med de ansættende myndigheder sætte rammerne for
elevernes deltagelse, før udvælgelsesprocessen går i gang.

Opgaverne er rollespil, hvor der indgår
borgere og patienter,
som har brug for
hjælp til en række
pleje- og omsorgsopgaver.

Den enkelte skole finder ud af, om der skal afholdes skolemesterskaber, eller hvordan eleverne på anden vis kan udvælges til at deltage i
konkurrencerne.

Regionale mesterskaber afholdes torsdag den 4. oktober
Forud for DM skal afholdes regionale mesterskaber. Skolerne i en region planlægger i fællesskab, hvor og hvordan de regionale mesterskaber afholdes. Regionsmesterskaberne har til formål at finde de 5 vinderpar, der kan deltage ved DM i SOSU i Odense.
Region Nord
Her dystes mellem SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Skive,
Thisted, Viborg og Randers Social- og Sundhedsskole
Region Midt
Her dystes mellem Social- & Sundhedsskolen Herning, Social- og
Sundhedsskolen Silkeborg og Århus Social- og Sundhedsskole
Region Syd
Her dystes mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Social- og
Sundhedsskolen Syd, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens
og Social- og Sundhedsskolen Fyn
Region Sjælland
Her dystes mellem SOSU Sjælland og SOSU Nykøbing F

Her ydes førstehjælp
efter hjertestop.

For at deltage ved DM gælder, at eleven
 skal være social- og sundhedsassistentelev når de lokale/regionale mesterskaber afholdes
 må være færdiguddannet ved DM
 skal have deltaget i lokal/regional konkurrence
 må højst fylde 25 år det år DM afholdes.

For konkurrencerne ved DM gælder, at
 to personer samarbejder om alle opgaver
 opgaverne tager udgangspunkt i fagets kerneområder
 opgavecases offentliggøres ca.1 måned før konkurrencen, men
de præcise delopgaver afsløres først ved konkurrencens start
 opgaverne løses med skuespillere, der agerer patienter og
borgere
 alle opgaver bedømmes af dommere
 opgaverne er godkendt af PASS

Region Hovedstaden
Her dystes mellem SOSU C, SOPU København og Nordsjælland og
UC Diakonissestiftelsen Social- og sundhedsuddannelsen og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Eleverne skal være indstillet på stor mediebevågenhed ved mesterskaberne. Erfaringerne viser, at konkurrencerne tiltrækker mange tilskuere,
aviser, presse og TV.

Praktikstederne

Økonomi

”DM i SOSU er en ny og anderledes måde at skabe opmærksomhed
omkring social- og sundhedsområdet på, og det er dejligt at kunne vise, hvad social- og sundhedsassistentens arbejde er i praksis – det kan
ofte være svært at forklare andre” udtaler uddannelseskonsulent Lisbet
Nygaard fra Albertslund Kommune.

Regionale konkurrencer finansieres af skolerne.
Danmarksmesterskabet finansieres i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, skolerne og PASS. Desuden bidrager en række
samarbejdspartnere og sponsorer både lokalt og til DM.

