1. Praktikpladser og uddannelsespladser er garan
teret – også til de unge, som kommer direkte fra
folkeskolen.
2. Uddannelserne kan gennemføres 23 forskellige
steder i hele landet.
3. Uddannelserne er tilrettelagt i strukturerede
skoleforløb, som veksler med praktikperioder.
Der er mange muligheder for at tilpasse under
visningen til den enkelte elevs behov, fx med
ekstra danskundervisning eller godskrivning for
tidligere uddannelse og arbejde.
4. Jobmuligheder efter endt uddannelse er mange
og meget forskelligartede i alle afkroge af
velfærdssamfundet. Jobområderne udvikler sig
hele tiden, og nye opgaver kommer til.
5. Efteruddannelsesmulighederne er mange:
begynd som hjælper og social og sundheds
assistent og fortsæt som sygeplejerske, jord
moder, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf
eller socialrådgiver. Pædagogiske assistenter har
direkte adgang til pædagoguddannelsen.

Mennesket i centrum

Mennesket er i centrum for de jobområder som
social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk
assistentuddannelse uddanner til. Kravet til vores
uddannelser er, at eleverne udvikler deres faglige
og personlige kompetencer – kompetencer, der kan
bære frugt og udfolde sig i de mange spændende og
udfordrende arbejdsopgaver i velfærdssamfundet.
At sikre nok kvaliﬁcerede medarbejdere er en
af de største udfordringer fremover. Vi har med
uddannelserne sået frøene til en kompetent løsning
af velfærdssamfundets opgaver.
Vær med til at sikre, at vi får elever i uddannelsen,
så vores frø bærer frugt!

Med venlig hilsen

Nanna Højlund
Formand for det faglige udvalg for pædagogisk
assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.
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Tlf.: 38 17 82 98
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5 gode grunde til at overveje en
af social- og sundhedsuddannelse
eller den pædagogiske assistentuddannelse:
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Erhvervsuddannelser
til velfærdsområdet

Social- og sundhedsuddannelsen
Trin1. Social- og sundhedshjælper
Trin2. Social- og sundhedsassistent
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