
Bliv ufaglært  
SOSU
Vil du give pleje og omsorg til ældre? 
På seks uger kan du blive klar til et 
job i plejesektoren.



Er du god til mennesker, og har du mod på at 
hjælpe og pleje ældre i deres hjem eller på 
plejecenter? Kurset ”Bliv klar til SOSU” gør dig 
klar til et job som ufaglært i plejesektoren.

Hvad består kurset af?
”Bliv klar til SOSU” varer i alt seks uger. Kur-
set består af fire AMU-uddannelser, hvor 
du blandt andet lærer om hygiejne, pleje 
og praktisk hjælp, organisering af  social- 
og sundhedsområdet, etik og moral i 
forhold til at være gæst i andres hjem og at 
sætte mål for din udvikling og uddannelse.

Kan alle tilmelde sig?
Ja, der er ingen forudsætninger for at 
deltage i kurset.

Hvad kan jeg efter seks uger?
Kurset gør dig klar til et job som ufaglært 
SOSU-hjælper. Efter seks uger har du 
altså mulighed for at søge ufaglært job 
i plejesektoren. Med kurset står du også 
godt til at søge ind på uddannelserne til 
SOSU-hjælper eller SOSU-assistent.

Hvornår starter kurset?
Kurset starter 10. august.

Hvor skal jeg møde op?
Afhængigt af corona-situationen vil 
 kurset være online eller med fremmøde 
på skolens adresse i Herlev. Ved frem-
møde er dagen: kl. 8.30-15.54.

Hvad skal jeg leve af, mens jeg tager 
kurset?
Tager du kurset i opsigelsesperioden,  
får du løn fra din virksomhed. Er du blevet 
ledig, kan du få dagpenge.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Vi forventer, at alle opsagte får tilbudt  
et vejledningskursus via jobcenteret  
i Københavns Lufthavn. Her får du vej-
ledning, en uddannelsesplan og kan blive 
tilmeldt kurser.

Hvis du er ledig, skal du kontakte 
 jobcenteret i lufthavnen på telefon:  
25 36 79 00.

Hvis ikke du når at tage 
på kursus i din opsigelses-
periode, er der stadig 
mulighed for at komme 
på mange af de samme 
kurser. Du skal tale med 
A-kassen og jobcenteret 
om dine uddannelses-
ønsker, hvis du bliver 
arbejdsløs.

Du kan læse mere 

om kurset her:

sosuh.dk/kurser
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