
Praktikvejledning for SOSU elever - Grundkursus 

Har du ansvaret for at vejlede elever, men mangler uddannelsen - eller har du medarbejdere 
eller kolleger som gør, så er der her mulighed for kompetenceudvikling:   

Praktikvejledning  
Formålet med uddannelsen er, at du i samarbejde med den praktikansvarlige og andre 
vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for SOSU- elever. 
 

Indhold  
Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige 
arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige 
kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og 
sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager 
har erfaring inden for jobområdet, og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til 
den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. 

Varighed  
Kurset varer 11 dage. Tilrettelægges i en kombination af fremmødeundervisning og 
fjernundervisning mellem modulerne. 

Daglig undervisningstid: kl. 8.00 - 15.24 

Tidspunkt  
Modul 1: d. 23. - 26. april 2018 + Modul 2: d. 22. - 25. maj 2018 
Fjernundervisning: d. 9. maj + d. 16. maj og d. 6. juni + d. 13. juni 2018 (½ dage). 
Opfølgningsdag.: d. 20. juni 2018 

Tilmeldingsfrist  
d. 3. april 2018 

Afholdelsessted 
SOSU Østjylland - afd. i Aarhus 
Hedeager 33 
8200  Århus N 

Økonomi  
Kurset er gratis for deltagere, der tilhører amu-målgruppen, dvs. uddannelse til og med faglært 



niveau. Denne målgruppen kan søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Kursusprisen 
for deltagere uden for målgruppe er kr. 6.648,50. 

– Sådan gør du:  
Du eller din arbejdsgiver kan tilmelde dig via portalen www.efteruddannelse.dk - kursusnr: 
e18sa23041. 

Har du brug for yderligere oplysninger, eller behov for hjælp til tilmelding kan 
du kontakte kursussekretær Elisabeth Kobberøe på telefon 8741 2610 eller mail: 
erk@sosuoj.dk . 

Overbygningsuddannelse: 

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført 
basisuddannelsen som praktikvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og 
gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever, der er i praktikuddannelse.  

De fire temaområder fra basisuddannelsen er videreført og udbygget i uddannelsen som en 
fortsat vigtig del af praktikvejlederens profil. 

De fire temaområder er: 

1. Kendskab til den overordnede uddannelsestænkning 
2. System- og sektorforståelse 
3. Oversættelse og refleksion 
4. Didaktik og læring. 

Uddannelsen har en samlet varighed på 12 dage og afholdes som split på følgende datoer: 

19. - 22. marts 2018 + 16. - 19. april 2018 + 14. - 17. maj 2018  

Tilmeldingsfrist 
d. 10. marts 2018 

Daglig undervisningstid: kl. 8.00 - 15.24 
 
Afholdelsessted: 
SOSU Østjylland - Afd. i Silkeborg 
Høgevej 4, 8600  Silkeborg 

http://email.compell.dk/t/r-l-jylucid-drjkijkyyh-j/
mailto:erk@sosuoj.dk


Økonomi  
Kurset er gratis for deltagere, der tilhører amu-målgruppen, dvs. uddannelse til og med faglært 
niveau. Denne målgruppen kan søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Kursusprisen 
for deltagere uden for målgruppe er kr. 7.232,00. 

Tilmelding via: www.efteruddannelse.dk  
kursusnr: e180319pov 

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf: 86804755, eller mail: akv@sosuoj.dk hvis du 
har spørgsmål eller behov for hjælp til tilmelding. 
 

http://email.compell.dk/t/r-l-jylucid-drjkijkyyh-t/
mailto:akv@sosuoj.dk

