Til udbydere af uddannelserne til social- og sundhedshjælper og socialog sundhedsassistent
Kopi: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og
social- og sundhedsuddannelsen (PASS) og Danske SOSU-skoler

Vejledning om adgang til social- og sundhedsassistentuddannelsens hovedforløb for social- og sundhedshjælpere af den 6. december 2018.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget henvendelser fra
flere social- og sundhedsskoler om social- og sundhedshjælperes adgang
til optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Styrelsen skal på den baggrund vejledende oplyse følgende om de relevante regler.
Optagelse og afkortning
Ved oprettelsen af de to uddannelser til social- og sundhedshjælper og
social- og sundhedsassistent pr. 1. januar 2017, blev der fastsat regler om,
at elever, der har gennemført et grundforløb til social- og sundhedshjælperuddannelsen, kan overgå til hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det fremgår af § 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 755 af
den 8. juni 2018 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent.
Den regelbundne merit ved optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen er fastsat i bilag 1 i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen
til social- og sundhedsassistent. Heraf fremgår det, at elever, der har gennemført en social- og sundhedshjælperuddannelse, har ret til afkortning
af skoleundervisningen på 5 uger, samt afkortning af praktikken på 5
måneder. Styrelsen skal vejledende oplyse, at dette gælder uanset tidspunktet for elevens gennemførelse af uddannelsen til social- og sundhedshjælper.
Elever, der optages på social- og sundhedsassistentuddannelsen med en
uddannelsesbaggrund som social- og sundhedshjælper, har således ret til
at påbegynde social- og sundhedsassistentuddannelsen direkte på hovedforløbet og derved få godskrevet grundforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Afkortningen af skoleundervisningen med 5 uger,
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samt afkortning af praktikken på 5 måneder skal derfor ske på hovedforløbet.
Euv-pakker
Elever, der har gennemført en social- og sundhedshjælperuddannelse
som euv1-forløb eller har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen med påbegyndelse før 1. januar 2002, har ret til supplerende undervisning i eventuelt manglende grundfag ved optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Det fremgår af ny § 2, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1399 af den 29. november 2018 om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent.
Den supplerende undervisning udbydes som euv-pakker. Regelgrundlaget for euv-pakkerne er § 16 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018 om erhvervsuddannelser, og § 42,
stk. 1, i bekendtgørelse nr. 286 af 18. april 2018 om erhvervsuddannelser.
Formål
Formålet med euv-pakkerne er, at eleverne kan opnå de grundfagsniveauer, der er en forudsætning for at kunne gennemføre skoleundervisningen i hovedforløbet. Den supplerende undervisning skal derfor forberede eleverne til at følge undervisning i dansk på niveau C og naturfag på
niveau D på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Indhold og varighed
Euv-pakkerne kan omfatte undervisning i grundfagene dansk og naturfag. Varigheden af den supplerende undervisning kan maksimalt være
seks uger, fordelt på hhv. op til tre uger i dansk og op til tre uger i naturfag.
Der er lagt til grund for vurderingen, at fastsættelsen af varigheden bør
tage hensyn til, at euv-pakkerne udbydes til uddannede social- og sundhedshjælpere, der som udgangspunkt har flere års praksiserfaring. Undervisningen skal derfor give eleverne en teoretisk forståelse af allerede
erhvervede erfaringer. Desuden er der taget hensyn til, at eleverne typisk
har varetaget flere opgaver af danskfaglig karakter i forbindelse med deres arbejdspraksis, og derfor har behov for mere undervisning i naturfag
end i dansk.
På baggrund af en vurdering af målgruppens erfaringer med dansk og
naturfag i praksis er undervisningen i dansk således afkortet med 50 pct.,
mens undervisningen i naturfag er afkortet med 25 pct. i forhold til de
vejledende varigheder i grundfagsbekendtgørelsen.
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Varigheden af den enkelte elevs forløb kan yderligere afkortes på baggrund af en individuel realkompetencevurdering, jf. § 66 v og § 66 y i lov
om erhvervsuddannelser og § 61, stk. 5, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
Bedømmelse og beviser
Fagene afsluttes med standpunktsbedømmelse som angivet i fagbilaget i
grundfagsbekendtgørelsen.
Hvis skoleundervisningen afbrydes, før social- og sundhedsassistentuddannelsen er gennemført, har eleven krav på at modtage dokumentation
for den gennemførte del af skoleundervisningen jf. § 86, stk. 4, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
Tilrettelæggelse
Ved uddannelsens påbegyndelse udarbejder skolen, jf. reglerne i § 61 og
§ 62 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, en uddannelsesplan for
eleven på baggrund af en realkompetencevurdering. I den sammenhæng
vurderes elevens behov for supplering i grundfagene og omfanget af
euv-pakken fastsættes. Når uddannelsesaftalen bliver indgået med den
pågældende arbejdsgiver, sker det derfor på grundlag af den samlede
varighed, der er fastsat i elevens uddannelsesplan.
Euv-pakker kan derfor efter aftale mellem elev, arbejdsgiver og skole
tilrettelægges som forlængelse af uddannelsestiden før første skoleperiode på hovedforløbet. Forløbet kan dog også efter aftale mellem elev,
arbejdsgiver og skole tilrettelægges som en afkortning af hovedforløbet,
hvis det vurderes, at eleven fortsat kan nå uddannelsens mål i den resterende praktiktid.
Tilrettelæggelsen af euv-pakker vil ikke kræve godkendelse fra det faglige
udvalg efter lovens § 59, idet euv-pakker udbydes efter lovens § 16 og i
sig selv giver ret til forlængelse af uddannelsestid og afkortning af praktiktid.
Se nedenstående eksempel på tilrettelæggelse af euv-pakker:

Praktikvirksomheden er berettiget til refusion efter reglerne om AUB.
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Social- og sundhedsskoler, som ikke har tilstrækkelig elevvolumen til at
tilrettelægge euv-pakker for samlede hold, har mulighed for at samarbejde om udbuddet med nærtliggende social- og sundhedsskoler. Der er
desuden mulighed for at tilrettelægge undervisningen i åbent læringscenter eller via e-læring.
Certifikater
Uddannede social- og sundhedshjælpere har, jf. § 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 755 af den 8. juni 2018 om erhvervsuddannelsen til social- og
sundhedsassistent, ret til at blive optaget på hovedforløbet til social- og
sundhedsassistentuddannelsen. Tilsvarende reglerne for elever omfattet
af § 66 y, pkt. 1, i lov om erhvervsuddannelser, har elever, der har ret til
euv-pakker, men som ikke kan dokumentere, at de har gennemført relevante certifikatfag, ret til at følge undervisning i certifikatfagene sideløbende med undervisningen på uddannelsens hovedforløb. De relevante
certifikatfag er, jf. uddannelsens overgangskrav, ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner
pr. 1. august 2016 og Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Med venlig hilsen
Signe Hørby Aller
Fuldmægtig
Direkte tlf.: +45 33 92 53 84
E-mail: signe.horby.aller@stukuvm.dk
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