
 

Invitation 
Seminar om DM i SOSU 2012 

 
Skal du være med til DM i SOSU??? 
Der skal afholdes regionale mesterskaber den 13. oktober, og danmarksmester-
skaberne afholdes den 26. – 28. januar 2012. 
 
Næsten alle social- og sundhedsskoler vil være med til at gennemføre lokale og 
regionale mesterskaber. Praktiksteder og lokale uddannelsesudvalg vil spille en 
aktiv rolle. Og fem elevpar vil gå videre til DM. 
 
De mange aktører, der skal medvirke til at få disse mesterskaber gennemført, invi-
teres nu til et seminar for at få inspiration og udveksle erfaringer om, hvordan de 
spændende konkurrencer kan tilrettelægges. 

Målgrupper: 
Alle interesserede – elever, vejledere og trænere fra skoler og praktik, domme-
re, uddannelsesledere og lokale uddannelsesudvalg mfl. – der ønsker at med-
virke til at udvikle og gennemføre mesterskaberne. 

Indhold: 
DM i SOSU blev gennemført første gang i 2010 – 11, og på seminaret vil I møde 
landets første danmarksmestre. De vil fortælle om, hvordan de forberedte sig, og 
give gode ideer til kommende deltagere. 
 
I vil også møde formanden for PASS, Nanna Højlund fra FOA, der vil orientere om 
det overordnede formål med DM. PASS ønsker at højne fagligheden og profilere 
uddannelserne ved hjælp af mesterskaberne. 
 
Vejledere fra praktikken og fra skolerne vil orientere om, hvordan de kan bidrage til 
at forberede eleverne, og hvordan de ser, at DM kan være med til at udvikle faglig-
heden i uddannelsen. 
 
Deltagerne vil i workshopper få lejlighed til at drøfte erfaringer fra sidste år og ven-
de ideer for de kommende mesterskaber med hinanden. Opgaven til den regionale 
konkurrence udleveres. 
 
Praktiske oplysninger: 
Seminaret afholdes torsdag den 8. september 2011 kl. 9.30 – 15.30. 

Seminaret afholdes på 
SOSU C 
Teatersalen 
Brøndby Møllevej 4 
2605 Brøndby. 
 
Tilmelding på www.sosuinfo.dk 
senest den 26. august 
 
Deltagelse er gratis 

 
Ida og Louise vandt DM i 2011 

  

http://www.sosuinfo.dk/�


 

 

Program for seminar den 8. sept. 2011 
 
Kl. 9.30 Morgenkaffe med brød 

 
Kl. 10.00 Velkomst til alle 

v. formand for PASS, Nanna Højlund, FOA 
 

Kl. 10.10 Film fra DM i SOSU 2011 
 

Kl. 10.20 Hvorfor DM i SOSU? 
Om formål og ideer med mesterskaberne 
v/ formand for PASS, Nanna Højlund 
 

Kl. 10.35 Også praktikken kan få udbytte af DM i SOSU 
v. uddannelseskonsulent Lisbet Nygaard, Albertslund Kommune 
 

Kl. 10.45 Kort pause 
 

Kl. 11.00 Vi vandt DM i SOSU 
Danmarksmestrene fra 2011 - og netop hjemkommet fra deltagelse i 
de nordiske mesterskaber - fortæller om, hvordan de forberedte sig 
og klarede presset 
v. Ida Aiken Jensen og Louise Sørensen 
Tidligere elever ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens 
 

Kl. 11.45 Udvælgelse og træning af eleverne – afsmitning på undervisnin-
gen 
v. Janni Fredskild, SOSU Syd  
 

Kl. 12.00 Frokost 
 

Kl. 13.00 Erfaringsudveksling og gode ideer i workshopper 
 
Elever: Få en snak med Ida og Louise, og mød de andre elever og 
tovholderen fra den region, du skal dyste i. Opgaven til de regionale 
konkurrencer udleveres. 
 
Dommere: Få vendt erfaringerne med at dømme ved en konkur-
rence, og mød overdommeren fra DM. 
 
Vejledere og trænere: Hvordan forbereder og træner I eleverne, 
hvor meget tid afsættes og meget mere. 
 
Uddannelsesledere fra kommuner og regioner, LUU-
medlemmer, FOA’s elevansvarlige mfl.: Hvordan kan mesterska-
berne understøttes på det organisatoriske plan? 
 
Der vil komme kaffe undervejs 
 

Kl. 15.00 Kort opsamling fra arbejdsgrupperne 
Fortsættelse af forberedelserne frem til Regionsmesterskaberne 
v. Karen Therkildsen, PASS-sekretariatet 
 

 15.30 Farvel og tak for i dag 
 


