SOSU-START
Kommunerne i Nordsjælland mangler SOSU-hjælpere!
Derfor har SOPU København & Nordsjælland og Sprogcenter Nordsjælland taget et fælles initiativ til at
komme dette behov i møde.
Vi samarbejder om at udbyde et SOSU-start forløb for borgere, med andet modersmål end dansk, som
gerne vil være SOSU-hjælpere. Undervisningen kommer til at foregå i Hillerød.
Vi møder ofte kursister, der gerne vil arbejde med omsorg og pleje af ældre, men de mangler både et
tilstrækkeligt dansk og et elementært arbejdsmarkedskendskab for at blive optaget og gennemføre en
uddannelse som SOSU-hjælper.
Med et tæt samarbejde mellem vores uddannelsesinstitutioner er det intentionen at udvide
optagelsesgrundlaget til SOPU’s grundforløb 2 og samtidig ruste målgruppen til at kunne gennemføre
uddannelsen som SOSU-hjælper. SOSU-start er en kombination af målrettet sprogundervisning og AMUkurser med praktik.
For at blive optaget på forløbet skal kursisterne have bestået en prøve i dansk 2 eller have et tilsvarende
dansksprogligt niveau.
Sprogcentret underviser i FVU-dansk på trin 3 og trin 4 og derudover matematik trin 1 og trin 2. Det er
det niveau, kursisterne skal have for at blive optaget på grundforløb 2 på SOSU.
SOPU underviser i relevante AMU-uddannelser som introducerer til branchen og giver kompetencer inden
for fx hygiejne, ergonomi og kommunikation.
Forløbet veksler mellem teori og praksis, så deltagerne får afprøvet det, de lærer i en autentisk kontekst.
Vi forventer en fælles indsats med kommunerne om at få praktikpladserne i hus.
SOSU-start starter den 1. september 2018 og slutter den 30. april 2019.
Se venligst vedhæftede oversigt over priser og indhold, samt INFOark til potentielle deltagere.
Vi glæder os til at høre fra jer, og kommer gerne ud og drøfter mulighederne nærmere.
Venlig hilsen
SOPU København & Nordsjælland og

Sprogcenter Nordsjælland
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