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VIKAR ...  
I LANDBYEN SØLUND ?
- - INVITATION TIL ET INFORMATIONSMØDE 
OM ET ROTATIONSPROJEKT, DER RUSTER 
DIG TIL ARBEJDET MED VOKSNE  
MED UDVIKLINGSHÆMNING.
Et vikarforløb
Er du ledig?
Er du god til det der med 
mennesker? 
Kan du se dig selv arbejde med 
voksne med udviklingshæm-
ning i Landsbyen Sølund? 
Kan du se dig selv blive en del 
af livet i Landsbyen?

Så er dette rotationsprojekt 
måske noget for dig!

Landsbyen Sølund er hjem 
for voksne med udviklings-
hæmning – alle over 18 år og 
alle med fysiske og psykiske 
handicap.
Landsbyen er et samfund – et 
rummeligt fællesskab, hvor 
det optimale liv for beboerne 
sætter rammerne for, hvad der 
er normalt.

Hvem henvender 
projektet sig til?
Rotationsprojektet er et 
basisforløb målrettet ledige 
som kan se sig selv arbejde 
i Landsbyen. Forløbet inde-
bærer en grundig teoretisk 
og praktisk introduktion 
til arbejdet, så du kan gøre 
dig klart om arbejdet er 
noget for dig. Den endelige 
udvælgelse af vikarerne sker i 
praktikperioden.
Forløbet er på i alt 62 uger 

med uddannelse på dagpenge 
og arbejde som vikar på 
 overenskomstmæssig løn.

Informationsmøde
I Landsbyen Sølund den 9. 
januar 2014 kl. 10-12 med 
oplæg om rotationen, vikarud-
dannelsen, din økonomi under 
forløbet og om arbejdet i 
Landsbyen Sølund.

Forløbet ruster dig til at 
arbejde med voksne med 
udviklingshæmning, eller til at 
søge ind på SSH-uddannelsen 
og den Pædagogiske Assistent 
uddannelse.

Al undervisning foregår i 
Landsbyen Sølund.

Mere info
Hvis du er interesseret i at 
høre mere, er du velkommen 
til at kontakte Jobcenter 
Skanderborg: Helle Møller, 
tlf 8794 7544.

Tilmelding til 
informationsmødet
Skal ske til Jobcenter  
Skander borg senest den  
17. december til Helle Møller,  
helle.moeller@skanderborg.dk, 
tlf 8794 7544.

SOCIAL- OG 
SUNDHEDSHJÆLPER
Er du tiltrukket af at arbejde med mennesker, så 
er social- og sundhedshjælperuddannelsen et rigtig 
godt valg!

Adgangskrav 
• For ordinære elever:
At du har 9 års skolegang, og 
har gennemført grund-
forløbet eller har 1 års 
uddannelse eller 1 års 
erhvervserfaring.
Økonomi: Du får elevløn 
under uddannelsen.

• For GVU forløb
At du er over 25 år, og har 2 
års relevant brancheerfaring.
Økonomi: VEU-godtgørelse.

Optagelse
• Ansøgningsskema down-
loades fra sosusilkeborg.dk 
eller hentes på skolen.
• Vi sender svar på din ansøg-
ning senest d. 15. marts 2013.

Information
• Kontakt skolen for yderligere
information på tlf. 8680 4755.

Holdstart
• Der starter hold både i 
Skanderborg og Silkeborg.

Høgevej 4, 8600 Silkeborg, Tlf 8680 4755

Næste hold starter 1. maj 2013.
Ansøgningsfrist 24. januar 2013.Skanderborg


