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Medarbejdere: Uddannelse, rekruttering, fastholdelse

Valg af grunduddannelse
- Erhvervspraktik for 

folkeskoleelever og 
gymnasieelever

- Fritidsjobs
- Kampagnen 

www.sosuiaarhus.dk

Grunduddannelse
- Professionelle vejledere
- Fastholdelsesmentor
- Sprogstøtte
- DigiTech

Nyansat 
medarbejder
- Introduktion

Rekruttering af uddannede 
medarbejdere
- Kampagnen TAK

Forberedelse til 
uddannelse
- Klar til job
- SOSU Ufaglært 

(uddannelsesstillinger 
for ledige ufaglærte)

Ansatte medarbejdere
- Op i tid
- Kompetenceudvikling
- Sprogstøtte

Seniorer
- Senioraftaler

Rekruttering af SOSU-
medarbejdere
uden uddannelse
- Ukrainske flygtninge
- Unge afløsere

God og nærværende ledelse
- Rekrutteringskoncept
- Styrket ledelse
- Onboarding
- Lederuddannelse og ledelsesudvikling

Arbejdsmiljø
- Social kapital 

og trivsel
- Sundt og 

sikkert

Program for fastholdelse og rekruttering

Kobling af beskæftigelse og 
rekruttering
- SOSU Plus



Pressemeddelelse
Aarhus Kommune gør til klar til sprogkurser, efteruddannelse og job i 
ældreplejen til ukrainske flygtninge
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, vil tilbyde ukrainske flygtninge, der 
kommer Aarhus-området danskkurser og den nødvendige efteruddannelse, så de 
kan få job i den aarhusianske ældrepleje.
- De ukrainske flygtninge mangler job og tryghed, og vi er i forvejen en 

mangfoldig arbejdsplads med stor erfaring i at uddanne og oplære 
medarbejdere fra andre europæiske lande. Derfor er det vigtigt, at ukrainerne 
får en så normal hverdag som muligt her i Danmark, hvor de kan tjene deres 
egne penge og hvor børnene kan fortsætte skole og uddannelse, så de får et 
godt ophold hos os - og står bedst muligt rustet, når de vender hjem igen, 
fortæller sundhedsrådmand Christian Budde.

MARTS 2022: 
RÅDMAND OG DIREKTØR BESLUTTER, AT VI ANSÆTTER OG 
UDDANNER UKRAINSKE FLYGTNINGE



Finanslovsaftalen

Flere hænder og højere kvalitet

• I Finansloven 2021 er der afsat midler til at ansætte 

over 1.000 nye medarbejdere i ældreplejen og samtidig 

sende et tilsvarende antal medarbejdere i uddannelse 

som SOSU-hjælpere eller SOSU-assistenter. 

• Midlerne udmøntes årligt i perioden 2021-2024 ved 

direkte tildeling efter kommunernes andel af ældre i 2021 

(Ældrenøglen). 

• Midlerne skal anvendes til ansættelse af 

erstatningspersonale, men kan også anvendes til 

opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen 

eller vikarer, hvis det ikke er muligt at anvende dem på 

ansættelse af erstatningspersonale.

Omkostninger for

Sundhed og Omsorg

• 16 ugers AMU-forløb ved SOSU Østjylland

• Lønudgift - der søges om VEU-godtgørelse via 
plejehjemmenes administration.

• Økonomisk støtte til mentorfunktion og vejledning på 
plejehjemmet.

• Evt. fortsat sprogundervisning

ØKONOMI



• Fælles interesse i at hjælpe ukrainerne i 
gang med en mere almindelig hverdag.

• Jobcenteret havde første kontakt og 
inviterede til jobmesse for flygtninge. 

• Mange kom forbi Sundhed og Omsorgs 
stand og 65 deltagere afleverede deres 
CV til os.

• Inden tilbud om ansættelse er 
kandidaterne afstemt med jobcenterets 
Ukraine taskforce.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SUNDHED OG OMSORG -
SOSU ØSTJYLLAND - JOBCENTER



Sundhed og Omsorgs overvejelser 
ved opstart af forløbet
• Et eksperiment – et koncept, der udvikles og 

evalueres undervejs.

• Tre ugers praktik i løbet af 16 ugers forløbet på 
skolen. 

• Sproget er den største udfordring og derfor har vi 
efterlyst plejehjem med medarbejdere, der kan 
tale ukrainsk eller russisk.

• Ni plejehjem har meldt sig til at ansætte 2-3 
ukrainere. Heraf har 2 plejehjem 
ukrainsk/russisktalende medarbejdere.

• FOA og vores HovedMED-Udvalg er orienteret 
og bakker op om indsatsen.

• Der er aftalt intern evaluering midtvejs og ved 
afslutningen af ansættelserne.

Sundhed og Omsorgs 
prioriteter ved ansættelse
• Sundhedsfaglig baggrund – uddannelse 

eller erfaring fra lignende 
omsorgsstillinger.

• Ansøgers motivation

• Sprogkompetencer: kandidater der kan 
tale engelsk

ORGANISERING AF INDSATS I SUNDHED OG 
OMSORG



• Ansættelse muliggjort med særloven.

• Ansat fra 22. august frem til udgangen 
af maj.

• Ansat på 37 timer og på almindelige vilkår 
som ufaglært sosu-medarbejder.

• Betragter det som uddannelsesstillinger og 
ikke medarbejdere, der selvstændigt indgår 
i opgaveløsningen.

• Særlig vagtplan med vagter, der tidligst 
starter kl. 7.00 og senest slutter kl. 17.00

ANSÆTTELSE OG UDDANNELSE



20 ukrainske flygtninge startede på 16 ugers AMU-forløb på SOSU Østjylland 22. August. 

AMU-forløbet afsluttes fredag den 9. december. Deltagerne har foreløbigt været i snusepraktik tre gange. 

Tredje og sidste besøg i praktikken startede mandag 21. november.

FORLØB FOR UKRAINSKE FLYGTNINGE

Foreløbige tilbagemeldinger fra plejehjemmene efter de to første 
praktikker er,

• at sproget er en stor udfordring blandt andet i forhold til 
kommunikation med borgerne og dokumentationsopgaver. 
Kræver rutineopgaver.

• at der ses stort engagement fra ukrainernes side,

• at der er sket en udvikling fra 1. til 2. besøg enten fagligt, 
sprogligt eller personligt/relationelt.

Yderligere planlagt i forløbet for ukrainere:
• obligatorisk ergonomi-undervisning for nyansatte i MSO i 

januar. (særligt hold med russisktalende underviser)
• Fortsat danskundervisning en gang ugentligt frem til 

ansættelsens udløb ved udgangen af maj.



Kontaktoplysninger

Louise Christensen
• chrloui@aarhus.dk

Jacob Kiilerich-Laursen
• jackl@aarhus.dk

SPØRGSMÅL



Forløb for ukrainere
Samarbejde ml MSO/MSB/SOSU



Informationsmøde 

Skole indhold Praksis



• AMU uddannelser:

• 40533 Introduktion til et brancheområde

• 46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn

• 49633 Omsorg, pleje og praktisk hjælp (gl. Covid
uddannelse, OBS får nyt nummer i efteråret)

• Obs forlængelse ift F/I 

• Foregår på dansk / engelsk / google translate og 
lidt tolk i udvalgte temaer.

• Fokus på ”begrebsdansk”

• Formålet er; at introducere til  arbejdsfeltet, lære 
og forstå kernebegreber og træne relevante 
opgaver med bl.a simulation.

• ”Lette” overgangen til arbejdspladsen

Indhold i forløbet



• Stort engagement

• 20 startede – 20 deltager 

• Energi

• Lærelyst

• Hjælpsomhed

• Nysgerrighed

• Forventninger 

• 5 kernebegreber /dag

• 10 centrale sætninger /dag

• ”ordbog” udbygges og trænes

• Forskel på sprogniveau

• Fællesmængde eller niveau forskel

• Nødvendigt med tolk i starten

• Simulationslæring 

• Latin som ”fællessprog”

• De første justeringer / forbedringer

• Hvad vil vi gøre anderledes næste gang?

De første erfaringer 



• Start danskundervisning ASAP

• Kort tid fra jobmesse til rekruttering

• Én kontakt / en indgang

• Fælles koordinering

• Ens udmeldinger 

• Fastlæg mål og formål tidligt

• Afklar regler og retningslinjer

• Step 1 ved frafald

• Opfølgning (og hvad med alle de andre?)

• Ansættelse giver ro og forventning 

De første ”gode råd”



Lise Knokgård

Strategisk projektudvikler

Sosu Østjylland

lkn@sosuoj.dk

2494 3571

Nyhedsbrev :
• https://sosuoj.us5.list-

manage.com/subscribe?u=e7d04c5405
bf5b270a8e6b69a&id=7200d776a7

Kontakt oplysninger



PAUSE – Vi ses i plenum kl. 15.00 


