For nærmere information er du velkommen til at kontakte
uddannelseskonsulent:

Jane Nordahl
Mobil: 24821182
Mail: jano@sosunyk.dk

EUX - velfærd

Student og faglært i én uddannelse!
Det er nu muligt at kombinere social- og sundhedsassistentuddannelsen
(SOSU) med fag på gymnasiale niveauer. Det gør du med EUX Velfærd. En
ny uddannelse for dig, der er målrettet og har talent for at arbejde med
mennesker, og som gerne vil holde mulighederne for videreuddannelse åbne.
Med en EUX Velfærd tager du en erhvervsuddannelse kombineret med fag
på gymnasialt niveau og bliver dermed faglært student. Det giver dig
mulighed for at afprøve teorien i praksis, når du som led i din uddannelse er
i praktik.
EUX er
•
•
•
•
•

en uddannelse, hvor du:
bliver student og social- og sundhedsassistent
veksler mellem skole- og praktikforløb
veksler mellem individuelt arbejde og gruppearbejde
har mulighed for at komme i praktik i udlandet
arbejder med mennesker i alle livets faser

Du starter din EUX Velfærd med et Grundforløb 1 eller 2 EUX.
Længde: EUX Velfærd varer mellem 4 og 4½ år inklusiv grundforløb.
Det er ligeledes muligt at tage pædagogisk assistentuddannelse som EUXforløb – dette udbydes pt ikke på SOSU Nykøbing Falster. Kontakt skolens
uddannelseskonsulent for nærmere information.

Fag på grundforløb 1
Grundfag:
Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C
Erhvervsfag:
•
Arbejdspladskultur
•
Praktikpladssøgning
•
Samfund og sundhed
•
Arbejdsplanlægning og samarbejde
•
Faglig dokumentation
•
Faglig kommunikation
•
Innovation
•
Metodelærer

Fag på grundforløb 2 SOSU
Grundfag:
Matematik C, Kemi C, Fysik C
Tema:

Sundhedssektoren – aldring

Fysisk funktionsnedsættelse

Psykisk funktionsnedsættelse

Sundhedsfremme og
sygdomsforebyggelse

Fag på social- og
sundhedsassistentuddannelsen:
Grundfag:
Dansk A, Engelsk B, Matematik B,
Samfundsfag B, Kemi B, kommunikation/it C,
Biologi C, Psykologi C og valgfag
Uddannelsesspecifikke fag:

Mødet med borgeren og patienten

Det sammenhængende borger- og
patientforløb

Kvalitet og udvikling

Somatisk sygdom og sygepleje

Psykisk sygdom og sygepleje

Sundhedsfremme, forebyggelse og
rehabilitering

Farmakologi og medicinhåndtering
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