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Udbudssteder



Danske SOSU-skolers strategi

Øget 
rekruttering

Øget 
gennemførsel

Øget kvalitet



Øget rekruttering

De mange gode initiativer

Trepartsaftalen om styrket 
rekruttering til det offentlige 

arbejdsmarked

Løn på grundforløbet for voksne på 
social- og 

sundhedsassistentuddannelsen

Lærepladsaftalen
Udvidelse til alle kvalificerede 

ansøgere på social- og 
sundhedsassistentuddannelsen

Finansloven 2021 100 % dagpenge for ledige over 30 år

Flere hænder til sundheds-og 
ældresektoren 2.0

1. Rekruttering til Social- og 
Sundhedsuddannelserne

2. Motiverede medarbejder 
med de rette kompetencer

3.   Digital velfærd og teknologi

Fra poder til SOSU

Kampagne i samarbejde med de 3 
private udbydere af kviktests

- Brev til samtlige ansatte

- Informationsmøder

- SoMe-kampagne



Ungesporet og eux

Glemt og Klemt

Det store fokus på voksne elever sender også signaler til de unge

• De første er blevet færdige

• Flere skoler hjemtager eux-undervisningen

Eux



Øget 
gennemførsel
Initiativer:
◦ Forstærket screening og 

systematisk støtte

◦ Praktikparat – en opgave og et 
ansvar, der går begge veje

◦ Kommunernes registrering af 
frafaldsrisiko

◦ Simulation som det tredje 
læringsrum

18 %
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12 %
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Nu Mål

Mål for reduktion i frafald på hovedforløbet

SOSU-assistent SOSU-hjælper



Øget kvalitet

Tidstro valide data

SOSU-skolernes kvalitetsudviklingsnetværk
• Udforske forskelligheder
• Udvikle best practices



Den pædagogiske assistent

En vej til indførsel af 
minimumsnormeringer

Antallet af optagne på 
pædagoguddannelsen 
fortsætter med at falde

Særligt for 
pædagogmedhjælpere, der 

på 42 uger kan få en 
faglært uddannelse

Der er en høj 
videreuddannelsesfrekvens 

til pædagog fra 
pædagogisk assistent



Fremtidige udfordringer
Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

Institutionsudvikling

o Kommende politisk aftale om institutionsudvikling

Tidspunkt for 
uddannelsesaftale

Måltal SOSU- assistent SOSU-hjælper Pædagogisk assistent

15. uge 60 % 18,9 % 26,1 % 10,8 %

20. uge 80 % 62,2 % 67,7 % 57,1 %



Rekruttering til 
faget





Brobygningsaktiviteter – 4. til 10. klasse

Kaos – Krop, 
Aktivitet, 

Opdagelse, 
Sundhed 

Familien Praksis –
fokus på 

erhvervsvejen

Ude.nu – Forløb 
om kost og motion

City og Educatia –
virtuelt 

spilleunivers for 7. 
klasse

8. klasses skills
Obligatorisk 

brobygning – 8. til 
10. klasse

Fremtidens by –
projekt opgave for 

9. klasser

SOSU-linjefag – for 
10. klasser

EUD 10.
Brobygningsforløb 
for udskolingslærer 

FGU-
kombinationsforløb

EGU Sundhed og 
pædagogik



Rekrutteringsinitiativer

• Samarbejde med Jobcentre

• Adgangskursus

• GF+

• 6 ugers kursus i sundhed og omsorg

• Jobtilbud til ufaglærte i hjemmeplejen 
• løn under uddannelse

• Uddannelsesstillinger

• Fritidsjob til skoleelever



”Branding” af faget

Rasmus Brohave 

Facebook, Insta, YouTube

Deltagelse i uddannelsesmesser

De gode historier



Særlige eksempler



Ny ordning med 110-procent dagpengesats får 
flere til at starte på en SOSU-uddannelse, og det 
vækker glæde.



Fra ledig til 
velfærdsmedarbejder

Fra grundforløb til 
hovedforløb på SSA, SSH 
eller PAU – du bestemmer








