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EUX – samlet
EUX Grundforløb 1

Eux elever skal til én grundfagseksamen på grundforløb 1. Der vil ske udtræk blandt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Eux-eleverne skal bestå dansk ved
standpunkt eller prøve, for at kunne fortsætte undervisningen på hovedforløbet, da dette er et overgangskrav. Ved Engelsk og Samfundsfag er der kun krav
om gennemførelse, hvilket betyder, at eleverne kan fortsætte på hovedforløbet, hvis de har deltaget i undervisningen, men ikke har opnået en bestå
karakter ved standpunkt eller prøve. Udtrækkes Engelsk eller Samfundsfag til prøve, skal eleven tilbydes omprøve, hvis eleven ikke består denne.
Fag

Løbende evaluering

Afsluttende
bedømmelse sidst i
forløbet

Afsluttende
prøve

Erhvervsfag 1:

Afvinke mål i tema

Bedømmes ikke

Ingen

Afvinke mål i tema

Bestået / ikke bestået

Ingen

Afvinke mål i tema.

Standpunkt - 7 trins
skala

Prøve - 7 trins
skala

Prøveform, varighed og
forberedelse

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelses
-grundlag

Prøveform b.

Elevens
præsentations
portfolio, samt

Elevens
mundtlige

Erhvervsintroduktion
Erhvervsfag 2+3:
Arbejdspladskultur,
Praktikpladssøgning, Samfund
og sundhed,
Arbejdsplanlægning og
samarbejde,
Faglig dokumentation, Faglig
kommunikation, Innovation,
Metodelære
Dansk C (EUX)

Delkarakter
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Engelsk C (Eux)

Afvinke mål i tema
Delkarakter

Standpunkt - 7 trins
skala

Prøve - 7 trins
skala

Individuel mundtlig prøve.
24 timers forberedelse.
Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.

opgave (tekst)
tildelt ved
lodtrækning.

præstation
ved prøven.

Prøveform b.

Elevens selvvalgte
emne og opgave
tildelt ved
lodtrækning.

Elevens
mundtlige
præstation
ved prøven.

Elevens selvvalgte
problemstillinger.

Elevens
mundtlige
præstation
ved prøven.

Individuel mundtlig prøve.
24 timer forberedelse.
Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.

Samfundsfag C (Eux)

Afvinke mål i tema
Delkarakter

Standpunkt – 7 trins
skala

Prøve - 7 trins
skala

Prøveform b.
Individuel mundtlig prøve.
Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.

Kompetencevurdering GF1*

Afgives én gang i
forløbet

Begynder / øvet /
rutineret

*Se skema: Kompetencevurdering GF1
•
•
•
•

Hvis EUX eleven ikke består Erhvervsfag 2 og 3, er eleven alligevel optagelsesberettiget på GF2, da der ikke er adgangskrav mellem GF1 og GF2.
Hvis EUX eleven ikke bestå Dansk C ved standpunkt eller prøve, skal eleven tilbydes omprøve. Hvis eleven ikke bestå omprøven skal der lægges en
individuel plan for, hvordan eleven skal opnå Dansk C inden påbegyndelse af skoleundervisningen i hovedforløbet.
Hvis EUX eleven ikke består Samfundsfag C eller Engelsk C ved prøven, skal eleven tilbydes omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
Hvis eleven ikke består Samfundsfag C og Engelsk C ved standpunkt eller prøven skal eleven modtage individuel vejledning, men eleven kan fortsætte
undervisningen, da de to fag ikke er et overgangskrav til hovedforløbet
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Oversigt over uddannelsesforløb på EUX Grundforløb 1 (GF1)
GF1

Tema 1 Godt du kom
Tema 1 Godt du kom

Afvinke mål sidste dag i
tema 1

Elevsamtale 1

Eleverne skal senest fredag i 2. uge af tema
1 deltage i en Realkompetencevurdering
(RKV)

Tema 2 Generation Millenium
Tema 2 Generation Millenium

Tema 2 Generation Millenium

Tema 2 Generation Millenium

Afvinke mål sidste dag i
tema 2

Tema 3 Entreprenørskab

Tema 3 Entreprenørskab

Tema 3 Entreprenørskab

Tema 3 Entreprenørskab

Eleverne skal i løbet af 3 uge af tema 3 deltage i en
kompetencevurdering sammen med sin kontaktlærer.
Elevsamtale 2 senest ved udgangen af tema DEL Afvinke mål sidste dag i tema 3.
3.
Delkarakter i Dansk C, Engelsk C og
Samfundsfag C frigives kl. 15 sidste dag i
tema 3.

Tema 4 Den professionelle rolle

Tema 4 Den professionelle rolle

Tema 4 Den professionelle rolle

Tema 4 Den professionelle rolle

Afvinke mål sidste dag i
tema 4

Tema 5 Dit arbejdsliv

Tema 5 Dit arbejdsliv
Tema 5 Dit arbejdsliv

Tema 5 Dit arbejdsliv

STA Afvinke mål. Standpunktskarakterer i Dansk C, Engelsk
C og Samfundsfag Ci, samt bedømme erhvervsfag 2 - 3
(BE/IB) frigives onsdag kl. 16 i næstsidste uge af tema 5.
Elevsamtale 3 senest ved udgangen af tema 5

Tema 6 We did it!
Prøve
Tema 6 We did it!
Prøve
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EUX Grundforløb 2 - Social- og sundhedsassistent
•
•

Eux elever skal til én grundfagsprøve – der vil ske udtræk mellem Matematik C, Fysik C og Kemi C.
Eleven afslutter grundforløbet med Grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (overgangskrav).

Fag

Løbende
evaluering

Afsluttende
bedømmelse sidst
i forløbet

Overgangskrav, Socialog sundhedshjælper

Afvinke mål i
tema.

/assistent.

Delkarakter

Én samlet
standpunktskarakter i faget
efter 7 trins skala

Grundforløbs-prøven uddannelses-specifikke
fag

Matematik C (EUX)

Afvinke mål i
tema.

Standpunkt – 7
trins skala

Afsluttende
prøve

Prøveform, varighed og
forberedelse

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelses- grundlag

Bestået/ ikke
bestået

Projekt udformet i
undervisningen. Prøvens
varighed 30 min. inkl.
votering.

Elevens projekt danner
grundlag for prøven

Elevens mundtlige
præstation ved prøven

Prøve – 7 trins
skala

Projekt udformet i
undervisningen +
lodtrukne sp.
Forberedelse 30 min.

Projekt + lodtrukne
prøvespørgsmål.

Elevens mundtlige
præstation ved prøven.

Elevens
dokumentation.
Inddragelse af relevant

Elevens mundtlige og
praktiske præstation og
de to dokumentationer,

Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.
Fysik C (EUX)

Afvinke mål i
tema.

Standpunkt – 7
trins skala
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Kemi C (EUX)

Afvinke mål i
tema.

Standpunkt – 7
trins skala

Prøve – 7 trins
skala

Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.

fysik- og
erhvervsfaglige udstyr.

dog med vægt på den
mundtlige præstation.

Lodtrækning mellem
elevens 2 godkendte
dokumentationer.

Elevens
dokumentation.
Inddragelse af relevant
kemi- og
erhvervsfaglige udstyr.

Elevens mundtlige og
praktiske præstation og
de to dokumentationer,
dog med vægt på den
mundtlige præstation.

Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.
Førstehjælp mellem
niveau

Certifikat

Elementær brandbekæmpelse

Certifikat

Kompetencevurdering
GF2*

Afgives 2 gange i
forløbet ud fra
taksonomien
Begynder / øvet /
rutineret

*Se skema: Kompetencevurdering GF2
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Oversigt over uddannelsesforløb EUX GF2 mod sosu-assistent
GF2

SSH/SSA

Tema 1

På vej ind i SOSU-faget

Tema 1

På vej ind i SOSU-faget

Tema 1

På vej ind i SOSU-faget

Tema 1

På vej ind i SOSU-faget

Tema 2

Borgeren du møder i SOSU-faget

Tema 2

Borgeren du møder i SOSU-faget

Tema 2

Borgeren du møder i SOSU-faget

Tema 2

Prøveprojekt
(1. hjælp og brand)

Tema 3

Dig som SOSU fagperson

Tema 3

Dig som SOSU fagperson

Tema 3

Dig som SOSU fagperson

Tema 3

Dig som SOSU fagperson
( 1.hjælp og brand)

Tema 4

SOSU-faget som arbejdsplads

Tema 4

SOSU-faget som arbejdsplads

Tema 4

SOSU-faget som arbejdsplads

Tema 4

SOSU-faget som arbejdsplads
(1.hjælp og brand – opsamling)

Tema 5

Afslutning - på vej mod dit hovedforløb

Tema 5

Afslutning - på vej mod dit hovedforløb

Tema 5

Afslutning - på vej mod dit hovedforløb

Tema 5

Afslutning - på vej mod dit hovedforløb

Eleverne skal i løbet af 1 uge deltage i en
realkompetencevurdering (RKV) og vælge valgfag
sammen med sin kontaktlærer
Elevsamtale 1

Afvinke mål sidste dag i tema 1

DEL Frigive delkarakter i
Elevsamtale 2
overgangskravene (7trinsskalaen) kl. 15.00, mandag
i sidste uge af tema 2.
Delkarakteren (bilag fra
elevplan) vedlægges elevens
ansøgning til hovedforløb
DEL Frigive delkarakter i Matematik C, Fysik C og
Kemi C fredag kl. 15.00 i 1 uge af tema 3

Eleverne skal i løbet af 4 uge af tema 2
deltage i en kompetencevurdering, sammen
med sin kontaktlærer.
Kompetetencevurderingen skal vedlægges
elevens ansøgning til hovedforløb

Afvinke mål sidste dag i tema 3

Elevsamtale 3
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Overgangskrav til hovedforløbet:

Der er følgende overgangskrav for EUX-elever, for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet:
•
•
•
•

Eux-eleverne skal bestå Matematik C, Fysik C og Kemi C ved standpunkt eller prøve.
Eux-elever skal have bestået Dansk C ved standpunkt eller prøve.
Eux-elever skal have bestået grundforløbsprøven.
Eux-elever skal have opnået certifikater i brandbekæmpelse og førstehjælp.

•

Hvis eleven ikke består Matematik C, Fysik C og Kemi C tilbydes omprøve, og består eleven ikke disse omprøver skal eleven modtage individuel
vejledning, da eleven ikke kan forsætte Eux-forløbet uden at have bestået disse tre fag.
Ønsker elever at overgå fra et Eux-forløb til et Eud forløb skal eleven opfylde overgangskravet for eud-elever på bestået Dansk D, Naturfag E,
Grundforløbsprøven og certifikaterne.
Eleverne skal have bestået Grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (Overgangskrav), for at kunne fortsætte på
hovedforløbet. Hvis eleverne ikke består Grundforløbsprøven kan eleven gå til omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427

•
•
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EUX hovedforløb - Social- og sundhedsassistent
•

•
•
•
•

Eleven skal til en obligatorisk prøve i faget ”Farmakolog og medicinhåndtering”. Eleven skal aflevere en skriftlig opgave, som danner grundfag for den
mundtlige prøve i faget.
De øvrige uddannelsesspecifikke fag afsluttes med standpunkt.
Eleven skal til prøve i alle grundfag. For elever som har valgt Engelsk, betyder det, at eleven skal til 3 grundfagsprøver.
Eleven skal til afsluttende prøve, der er en prøve i kompetencemålene.
For at eleven kan gå til den afsluttende prøve, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Eleven skal have bestået prøver i
alle grundfagene og i ”Farmakologi og medicinhåndtering”. Eleven skal tillige have bestået to valgfri uddannelsesspecifikke fag. Link til bekendtgørelsen
om Social- og sundhedsassistentuddannelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191724

Fag

Løbende
evaluering

Afsluttende
standpunkt

Afsluttende
prøve

De uddannelsesspecifikke
fag:

Afvinke mål
efter tema.

Standpunkt - 7
trins skala

Ikke prøve

Mødet med borgeren (..)

Delkarakter

Prøveform, varighed og
forberedelse

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelses-grundlag

Sammenhængende
borge/pt. forløb.
Kvalitet og udvikl.
Som. sygdom og sygepleje.
Psyk. sygdom og sygepleje.
Sundhedsfremme forbyg.
og rehab.
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Farmakologi og
medicinhåndtering

Afvinke mål
efter tema.

Standpunkt - 7
trins skala

Delkarakter

Obligatorisk
prøve - 7 trins
skala

Individuel mundtlig prøve.
Forberedelsen er en
skriftlig opgave udarbejdet i
undervisningen.

Den skriftlige opgave
udgør grundlaget for
den mundtlige prøve.

Elevens mundtlige
præstation ved prøven.

Elevens/gruppens
projekt

Elevens mundtlige
præstation ved prøven.

Prøvens varighed 30 min.
Inkl. Votering.
Valgfri
uddannelsesspecifikke fag

Bestået / ikke
bestået

Ikke prøve

Afsluttende prøve: SOSU.
Social- og
sundhedsassistent.

7 trins skala

Projektprøve

Dansk A (06688) (EUX)
Skriftlig
(HTX- bekendtgørelsen
Dansk A (06688) (EUX)
Mundtlig
(HTX- bekendtgørelsen
Engelsk B (06689) (EUX)
Skriftlig
(HTX- bekendtgørelsen)

Individuel mundtlig prøve.
5 dages forberedelse af
projektet i undervisningen.
Prøvens varighed 30 min.
Inkl. Votering.

Afvinke mål
efter tema.

Standpunkt – 7
trins skala

Skriftlig prøve

5 timers skriftlig prøve.

It-baseret centralt
stillet prøve.

Der gives én karakter på
baggrund af en
helhedsbedømmelse.

Standpunkt – 7
trins skala

Mundtlig prøve

Lodtrukken opgave.

Den lodtrukne
opgave.

Der gives én karakter på
baggrund af en
helhedsbedømmelse af
eksaminandens mundtlige
præstation.

Standpunkt – 7
trins skala

Skriftlig prøve

Centralstillet
opgavesæt.

Elevens skriftlige
målopfyldelse jf.
bedømmelseskriterier i

Delkarakter.
Afvinke mål
efter tema.

60 min. forberedelse.
Prøvens varighed 30 min.

Delkarakter.

Afvinke mål
efter tema.
Delkarakter.
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fagbilaget i htxbekendtgørelsen.
Engelsk B (06689) (EUX)
Mundtlig
(HTX- bekendtgørelsen)

Afvinke mål
efter tema.

Standpunkt – 7
trins skala

Mundtlig prøve

Delkarakter.

Synopsis + ukendt
lodtrukken opgave.

Synopsis + ukendt
lodtrukken opgave.

Helhedsvurdering af
elevens mundtlige
præstation.

Projekt + ukendt
opgave ved
lodtrækning.

Der gives én karakter på
baggrund af en
helhedsbedømmelse af
projektet og den
mundtlige præstation,
herunder besvarelsen af
den udtrukne opgave.

Synopsis på
baggrund af ukendt
bilagsmateriale.

Helhedsvurdering af
elevens mundtlige
præstation

30 min. forberedelse.
Prøvens varighed 30 min.

Matematik B (06695)
(EUX)

Afvinke mål
efter tema.

(HTX- bekendtgørelsen

Delkarakter.

Standpunkt – 7
trins skala.

Mundtlig prøve

Projekt + ukendt
lodtrukken opgave.
30 min. forberedelse.
Prøvens varighed 30. min.

Samfundsfag B (06698)
(EUX)

Afvinke mål
efter tema.

(HTX- bekendtgørelsen

Delkarakter.

Kom. /IT C (05708) (EUX)

Afvinke mål
efter tema.

(HTX- bekendtgørelsen

Standpunkt – 7
trins skala.

Mundtlig prøve

Synopsis + ukendt
bilagsmateriale.
Skolen vælger ml.
prøveform a og prøveform
b.

Standpunkt – 7
trins skala.

Mundtlig prøve.

Ingen forberedelse.

Elevens opgave +
prøvespørgsmål.

Helhedsvurdering af
elevens mundtlige
præstation.

Standpunkt – 7
trins skala.

Mundtlig prøve.

Prøvens varighed er 24 min

Opgave, der består af
en overskrift, kort
præciserende tekst
samt bilagsmateriale.

Helhedsvurdering af
elevens mundtlige
præstation.

Delkarakter.
Biologi C (06872) (EUX)
(HTX- bekendtgørelsen)

Afvinke mål
efter tema.
Delkarakter.
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Bedømmelseskriterier
fremgår af fagbilaget.
Psykologi C (07897) (EUX)
(HTX-bekendtgørelsen)

Afvinke mål
efter tema.

Standpunkt – 7
trins skala.

Mundtlig prøve.

Forberedelse 45 min.
Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.

Elevens
dokumentation +
lodtrukken opgave.

Helhedsvurdering af
elevens mundtlige
præstation.

Standpunkt – 7
trins skala.

Mundtlig prøve.

Skolen vælger mellem 2
prøveformer.

Lodtrukken opgave.

Helhedsbedømmelse af
elevens præstation.

Standpunkt – 7
trins skala.

Ikke prøve

Standpunkt – 7
trins skala.

Skriftlig prøve

Skriftlig prøve på grundlag
af forberedelsesmateriale
og et opgavesæt, som
udleveres ved prøvens
begyndelse.

Centralt stillet
prøvemateriale

Bedømmelseskriterier jf.
fagbilaget.

Ukendt opgave ved
lodtrækning.

Helhedsvurdering af
elevens præstation.

Delkarakter.
Kemi B (06729) (EUX)
(HTX- bekendtgørelsen)

Afvinke mål
efter tema.
Delkarakter.

Valgfag:
Idræt C (10088) (EUX)

Afvinke mål
efter tema.

(HTX-bekendtgørelsen)

Delkarakter.

Valgfag:
Mat. A skriftlig (06695)
(EUX)

Afvinke mål
efter tema.
Delkarakter.

(HTX- bekendtgørelsen)

Prøvens varighed er fem
timer.

Valgfag:
Mat. A mundtlig (06695)
(EUX)

Afvinke mål
efter tema.

Standpunkt – 7
trins skala.

Mundtlig prøve

30 min. forberedelse.
Prøvens varighed 30 min.

Delkarakter.

(HTX-bek.)

Se http://www.emu.dk/omraade/htx for en nærmere beskrivelse af de enkelte fag. Bemærk at der er trådt en ny HTX bekendtgørelse i kraft pr.
august 2017 jf. BEK nr 497 af 18/05/2017 og dermed også nye grundfagsbilag.
Bedømmelsesplan SOPU. Revideret november 2017.
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Oversigt over uddannelsesforløb EUX hovedforløb mod Social- og sundhedsassistentuddannelsen. 2017
ordningen
Udd. uge

Mdr.

SSA

HTX fag

EUD, EUV3 og EUV2

1

August

Tema 1

Dansk A
1 uge

Borgeren i det primære
sundhedsvæsen

Tema 1

Engelsk B
2 uger

2

3

August

August

Tema 1

Borgeren i det primære
sundhedsvæsen

Matematik B
Borgeren i det primære
3,2 uger
sundhedsvæsen
Komm/IT
Borgeren i det primære
1,8 uger
sundhedsvæsen
(kan
Borgeren i det primære
udtrækkes
sundhedsvæsen
til prøve)

4

September Tema 1

5

September Tema 1

6

September Tema 2

Demens og redskaber

7

September Tema 2

Demens og redskaber

8

Oktober

Tema 2

Demens og redskaber

9

Oktober

Tema 2

Demens og redskaber
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Eleverne skal i løbet af de første 2 uger
deltage i en realkompetencevurdering
(RKV) og evt. vælge fag på
ekspertniveau, samt vælge VUF
sammen med sin kontaktlærer

Afvinke mål sidste dag i tema 1

DEL Afvinke mål i tema 2.

Delkarakterer frigives fredag kl.
15.00 i sidste uge af Tema 2

16

10

Oktober

VUF1

VUF1

11

Oktober

VUF1

VUF1

12

Oktober
Tema 3
/November

Rehabillitering

13

November Tema 3

Rehabillitering

14

November Tema 3

Rehabillitering

15

November Tema 3

Rehabillitering

16

November Tema 3

Rehabillitering

17

December Tema 3

Rehabillitering

18

December Tema 4

Praktikforberedende uge
og prøve

19

December Tema 4

PRAKTIK 1A
Primær kommunal (27 uger)
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Praktikforberedende uge
og prøve

V Afvinke og afgive karakterer
(BE/IB) i VUF1 fredag

TEC afgiver terminskarakter i HTXfagene i november

DEL Afvinke mål i tema 3.
Delkarakterer frigives fredag kl.
15.00 i sidste uge af tema 3.

Tec afgiver standpunktskarakter i
komm/IT, hvis faget ikke udtrækkes
til prøve. Der afgives årskarakter i
de øvrige HTX-fag. Karaktererne
afgives umiddelbart efter den
sidste undervisningsgang inden jul.

17

20

August

Tema 5

21

August

Tema 5

22

August

Tema 5

23

August

VUF2

24

September VUF2

25

September Tema 6

26

September Tema 6

27

September Tema 6

Dansk A
1,3 uger
Engelsk B
3,2 uger
(kan
udtrækkes
til prøve)

Det sammenhængende
sundhedsvæsen
Det sammenhængende
sundhedsvæsen

Primær kommunal (2
uger)
VUF3

VUF3

29

Oktober
VUF3
/November

VUF3

30

November Tema 7

Behandlingspsykiatri

Oktober
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DEL Afvinke mål i tema 5.

Delkarakterer frigives mandag kl. 15 i
sidste uge af tema 5

VUF2

VUF2
Matematik B
3 uger
Det sammenhængende
(kan
borgerforløb
udtrækkes
til prøve)
Det sammenhængende
borgerforløb
Kemi B
Det sammenhængende
1,5 uge
borgerforløb

PRAKTIK 1B
28

Denne uge kun EUD-fag
Det sammenhængende
sundhedsvæsen

V Afvinke og afgive karakterer
(BE/IB) i VUF2 fredag

DEL Afvinke mål i tema 6.

Delkarakterer frigives fredag kl.
15.00 i sidste uge af tema 6.

V Afvinke og afgive karakterer
(BE/IB) i VUF3 fredag

18

31

November Tema 7

Behandlingspsykiatri

32

November Tema 7

Behandlingspsykiatri

33

November Tema 7

Behandlingspsykiatri

TEC afgiver terminskarakter i HTXfagene i november

STA Afvinke og afgive
34

35

36

37

December Tema 7

Behandlingspsykiatri

December Tema 8

Prøveforberedelse, prøve
Matematik B eller Engelsk
B, praktikforberedelse

December
Tema 8
/Januar

Prøveforberedelse, prøve
Matematik B eller Engelsk
B, praktikforberedelse

Tema 8

Prøveforberedelse, prøve
Matematik B eller Engelsk
B, praktikforberedelse

Januar

standpunktskarakter i farmakologi
mandag kl. 15 i sidste uge af Tema
7

DEL Afvinke mål i tema 7.

Delkarakterer frigives fredag
kl. 15.00 i sidste uge af tema 7.

Tec afgiver standpunktskarakter i
engelsk B og matematik B, hvis fagene
ikke udtrækkes til prøve. Der afgives
årskarakter i de øvrige HTX-fag.
Karaktererne afgives umiddelbart efter
den sidste undervisningsgang inden jul.

PRAKTIK 1C Primær kommunal (7 uger)

38

Marts
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Prøve i Farmakologi og
medicinhåndtering

Hvor skal dette felt placeres? Skriftlig farmakologiopgave
omsættes til praksisbeskrivelse,
der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag
efter praktikken og sendes til censor. Er dette også gældende for
EUX?

19

39

Prøve i Farmakologi og
medicinhåndtering

Marts

Hvor skal dette felt placeres? Skriftlig farmakologiopgave
omsættes til praksisbeskrivelse,
der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag
efter praktikken og sendes til censor. Er dette også gældende
for EUX?

PRAKTIK 2 Psykiatri (16 uger)
40

Juli

Tema 9

Denne uge kun EUD-fag
Somatisk sygepleje

41

August

Tema 9

Denne uge kun EUD-fag
Somatisk sygepleje

42

August

Tema 9

43

August

Tema 9

44

August

Tema 9

45

September Tema 9

46

September Tema 9

47

September Tema 10

48

September Tema 10

49

Oktober

Dansk A
2,5 uger
Samfundsfag B
2,4 uger
Biologi C
2,4 uger
(kan
udtrækkes
til prøve)
Kemi B
1,7 uger
(kan
udtrækkes
til prøve)

Tema 10
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Somatisk sygepleje
Somatisk sygepleje
Somatisk sygepleje
Somatisk sygepleje

DEL Afvinke mål i tema 9. Delkarakterer frigives fredag kl.
15.00 i sidste uge af tema 9.

Somatisk sygepleje
Komplekse borgerforløb
Komplekse borgerforløb
Komplekse borgerforløb
20

50

Oktober

Tema 10

51

Oktober

Tema 10

52

Oktober

Tema 10

Større
skriftlig
opgave
(SSO)
1 uge

Komplekse borgerforløb
Komplekse borgerforløb

53

November Tema 10

Valgfrit løft Komplekse borgerforløb
matematik A
2 uger
Komplekse borgerforløb

54

November Tema 10

Komplekse borgerforløb

55

November Tema 11

Patient/borgerinddragelse fagene i november

56

November Tema 11

Patient/borgerinddragelse

57

December Tema 11

Patient/borgerinddragelse

58

December Tema 11

Patient/borgerinddragelse

59

15.00 i sidste uge af tema 10.

TEC afgiver terminskarakter i HTX-

December Tema 11

Patient/borgerinddragelse

60

Januar

Tema 11

Patient/borgerinddragelse

61

Januar

Tema 11

Denne uge kun EUD-fag
Patient/borgerinddragelse
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DEL Afvinke mål i tema 10. Delkarakterer frigives fredag kl.

Tec afgiver standpunktskarakter i
biologi C og kemi B, hvis fagene ikke
udtrækkes til prøve. Der afgives
årskarakter i de øvrige HTX-fag.
Karaktererne afgives umiddelbart efter
den sidste undervisningsgang inden jul.
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STA Afvinke mål i tema 11. Standpunktskarakterer i

62

Januar

Denne uge kun EUD-fag
uddannelsesspecifikke fag frigives mandag kl. 15 i sidste
Patient/borgerinddragelse uge af tema 11. Hvornår skal STA afgives? Tema 11 eller

Tema 11

Tema 12?

PRAKTIK 3A Primær (12 uger)
PRAKTIK 3B Somatik (21 uger)
63

Oktober

64

Oktober

65

Oktober

66

November

67

November

68

November

69

November

70

December

71

December

Dansk A
2 uger

HTX

Samfundsfag HTX
B
2,2 uger
HTX
Psykologi C
2 uger
Eksamensprojekt
1 uge
Valgfag
Idræt C
3 uger
Valgfrit løft
Matematik
A
3 uger
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HTX
HTX
HTX

TEC afgiver terminskarakter i HTXfagene i november

HTX
HTX
HTX
22

72

December

Udtræk
mellem alle
fag – 3 fag
udtrækkes
til prøve

HTX

73

December

74

Januar

HTX

75

Januar

HTX

76

Januar

Tema 12

77

Januar

Tema 12

HTX

Denne uge kun EUD-fag
Ledelse og
teamsamarbejde
Denne uge kun EUD-fag
Ledelse og
teamsamarbejde

PRAKTIK 3C somatik/primær
2 uger
78

Februar

Afsluttende projekt

79

Marts

Afsluttende projekt
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Tec afgiver årskarakter i de øvrige HTXfag, som ikke udtrækkes til eksamen.
Er dette korrekt?
Karaktererne afgives umiddelbart efter
den sidste undervisningsgang inden jul.

Der mangler en uges tema for at det passer med
datoerne i forløbsoversigten for 1708

For at eleven kan gå til den afsluttende prøve, skal eleven have
bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Eleven skal
have bestået prøve i ”Farmakologi og medicinhåndtering”. Eleven
skal tillige have bestået to ugers valgfrit uddannelsesspecifikt fag
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Grundforløb 1
Eleverne skal til én grundfagseksamen på Grundforløb 1. For elever, der har valgt psykologi eller engelsk, vil der ske udtræk mellem Dansk og Engelsk, da
Psykologi E ikke er prøvefag.
Fag

Løbende evaluering

Afsluttende
bedømmelse sidst i
forløbet

Afsluttende
prøve

Erhvervsfag 1:

Afvinke mål i tema

Bedømmes ikke

Ingen

Afvinke mål i tema

Bestået / ikke bestået

Ingen

Dansk E

Afvinke mål i tema.

Dansk D

Delkarakter

Standpunkt - 7 trins
skala

Prøve - 7 trins
skala

Prøveform, varighed og
forberedelse

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelses
-grundlag

Prøveform b.

Elevens
præsentations
portfolio, samt
opgave (tekst)

Elevens
mundtlige
præstation
ved prøven.

Erhvervsintroduktion
Erhvervsfag 2+3:
Arbejdspladskultur,
Praktikpladssøgning, Samfund
og sundhed,
Arbejdsplanlægning og
samarbejde,
Faglig dokumentation,
Faglig kommunikation,
Innovation,
Metodelære

Dansk C
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Individuel mundtlig prøve.
24 timers forberedelse.
Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.

24

tildelt ved
lodtrækning.
Engelsk F

Afvinke mål i tema
Delkarakter

Standpunkt - 7 trins
skala

Prøve - 7 trins
skala

Prøveform b.
Individuel mundtlig prøve.
24 timer forberedelse.
Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.

Psykologi E

Afvinke mål i tema
Delkarakter

Kompetence-vurdering GF1*

Afgives én gang i
forløbet

Standpunkt – 7 trins
skala

Elevens selvvalgte
emne og opgave
tildelt ved
lodtrækning.

Elevens
mundtlige
præstation
ved prøven.

Ingen

Begynder / øvet /
rutineret

*Se skema: Kompetencevurdering GF1.

•
•
•

Hvis eleven ikke består Erhvervsfag 2 og 3, er eleven alligevel optagelsesberettiget på GF2, da der ikke er adgangskrav mellem GF1 og GF2.
Hvis eleven ikke består Dansk E/D/C, Engelsk F eller Psykologi E ved standpunktsbedømmelse, kan eleven fortsætte på GF2 og arbejde videre med
målene på GF2.
Hvis eleven ikke består Dansk eller Engelsk ved prøven, skal eleven til omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
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Oversigt over uddannelsesforløb på Grundforløb 1 (GF1)
GF1

Tema 1

Godt du kom

Tema 1

Godt du kom

Tema 2

Generation Millenium

Tema 2

Generation Millenium

Tema 2

Generation Millenium

Tema 2

Generation Millenium

Tema 3

Entreprenørskab

Tema 3

Entreprenørskab

Tema 3

Entreprenørskab

Tema 3

Entreprenørskab

Tema 4

Den professionelle rolle

Tema 4

Den professionelle rolle

Tema 4

Den professionelle rolle

Tema 4

Den professionelle rolle

Tema 5

Dit arbejdsliv

Tema 5

Dit arbejdsliv

Tema 5

Dit arbejdsliv

Tema 5

Dit arbejdsliv

Tema 6
Prøve

We did it!

Tema 6
Prøve

We did it!

Afvinke mål sidste dag i tema 1

Elevsamt
ale 1

Eleverne skal senest fredag i 2. uge af tema
1 deltage i en Realkompetencevurdering
(RKV) og vælge valgfag og fagretning
sammen med sin kontaktlærer

Afvinke mål sidste dag i tema 2

Eleverne skal i løbet af 3 uge af tema 3 deltage i en kompetencevurdering sammen med sin
kontaktlærer
Elevsamtale 2
DEL Afvinke mål sidste dag i tema 3.
senest ved
Delkarakter i dansk, engelsk og psykologi frigives kl. 15 sidste dag i
udgangen af tema 3 tema 3.

Afvinke mål sidste dag i tema 4

STA Afvinke mål. Standpunktskarakterer i dansk, engelsk og psykologi, samt bedømme
erhvervsfag 2 - 3 (BE/IB) frigives onsdag kl. 16 i næstsidste uge af tema 5.
Elevsamtale 3 senest ved udgangen af tema 5
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Grundforløb 2 – Social- og sundhedshjælper/Social- og sundhedsassistent
•
•

Eleven skal til én grundfagsprøve på grundforløb 2 - der vil ske udtræk mellem Dansk D og Naturfag E. Begge fag skal bestås ved standpunkt eller prøve.
Eleven skal til grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (overgangskrav).
Fag

Løbende evaluering

Afsluttende
bedømmelse sidst i
forløbet

Overgangskrav,
Social- og
sundhedshjælper

Afvinke mål i tema.

Én samlet
standpunktskarakter i faget efter
7 trins skala

Delkarakter

/assistent.
Grundforløbsprøven uddannelsesspecifikke fag

Dansk D

Afvinke mål i tema.
Delkarakter

Standpunkt - 7 trins
skala

Afsluttende
prøve

Prøveform, varighed og
forberedelse

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelses- grundlag

Bestået/ ikke
bestået

Projekt udformet i
undervisningen. Prøvens
varighed 30 min. inkl.
votering.

Elevens projekt
danner grundlag for
prøven

Elevens mundtlige
præstation ved prøven

Prøve - 7 trins
skala

Prøveform b.

Elevens
præsentations
portfolio, samt
opgave (tekst)
tildelt ved
lodtrækning.

Elevens mundtlige
præstation ved prøven.

Individuel mundtlig prøve.
24 timers forberedelse.
Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.
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Naturfag E

Afvinke mål i tema.
Delkarakter

Standpunkt - 7 trins
skala

Prøve - 7 trins
skala

Prøveform 2.
Individuel mundtlig
caseprøve. 24 timers
forberedelse.
Prøvens varighed 30 min.
inkl. votering.

Førstehjælp mellem
niveau

Certifikat

Elementær brandbekæmpelse

Certifikat

Kompetencevurdering GF2*

Afgives 2 gange i
forløbet ud fra
taksonomien
Begynder / øvet /
rutineret

Case + spørgsmål
ved lodtrækning.
Inddragelse af
naturfagligt og
erhvervsfagligt
udstyr.

Elevens mundtlige og
praktiske præstation ved
prøven.

Der eksamineres
bredt i faget.

*Se skema: Kompetencevurdering GF2

Overgangskrav til hovedforløbet:

Bestået Dansk D, Naturfag E, grundforløbsprøve, samt certifikater i brandbekæmpelse og førstehjælp
•
•
•

Hvis eleven ikke består Dansk eller Naturfag ved prøven, tilbydes eleven omprøve jf. eksamensbekendtgørelsen.
Hvis eleven ikke består Dansk D / Naturfag E ved standpunkt skal eleven supplere sin undervisning evt. på VUC inden eleven kan blive
optagelsesberettiget til hovedforløbet.
Eleverne skal have bestået grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (Overgangskrav), for at kunne fortsætte på
hovedforløbet. Hvis eleverne ikke består grundforløbsprøven kan eleven gå til omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
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Oversigter over uddannelsesforløb på Grundforløb 2 (GF2) Social- og Sundhedsuddannelsen (SOSU) 20 uger
GF2

SSH/SSA

Tema 1

På vej ind i SOSU-faget

Tema 1

På vej ind i SOSU-faget

Tema 1

På vej ind i SOSU-faget

Tema 1

På vej ind i SOSU-faget

Tema 2

Borgeren du møder i SOSU-faget

Tema 2

Borgeren du møder i SOSU-faget

Tema 2

Borgeren du møder i SOSU-faget

Tema 2

Hertil og hvad så?
(1.hjælp og brand)

Tema 3

Dig som SOSU fagperson

Tema 3

Dig som SOSU fagperson

Tema 3

Dig som SOSU fagperson

Tema 3

Prøveprojekt
(1.hjælp og brand)

Tema 4

SOSU-faget som arbejdsplads
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Eleverne skal i løbet af 1 uge deltage i en realkompetencevurdering
(RKV) og vælge valgfag sammen med sin kontaktlærer
Elevsamtale 1

Afvinke mål sidste dag i tema 1

DEL Frigive delkarakter i overgangskravene (7trinsskalaen) kl. 15.00, mandag i sidste uge af tema
2. Delkarakteren (bilag fra elevplan) vedlægges
elevens ansøgning til hovedforløb

Elevsamtale Eleverne skal i løbet af 4. uge af tema 2 deltage i en
2
kompetencevurdering, sammen med sin kontaktlærer.
Kompetencevurderingen skal vedlægges elevens ansøgning til
hovedforløb

DEL Frigive delkarakter i Naturfag E og evt. Dansk D fredag kl. 15.00
i 1 uge af tema 3

Afvinke mål sidste dag i tema 3

31

Tema 4

SOSU-faget som arbejdsplads

Tema 4

SOSU-faget som arbejdsplads

Tema 4
Tema 5

SOSU-faget som arbejdsplads
(1.hjælp og brand – opsamling)
Afslutning - på vej mod dit hovedforløb

Tema 5

Afslutning - på vej mod dit hovedforløb

Tema 5

Afslutning - på vej mod dit hovedforløb

Tema 5

Afslutning - på vej mod dit hovedforløb
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Elevsamtale 3

STA Afvinke mål og frigive standpunktskarakter i Uddannelsesspecifikt fag,
Dansk D, Naturfag E og Engelsk D sidste dag i tema 4

32

Grundforløb 2 - PAU
•
•

Eleven skal til grundfagsprøve i Dansk, da elevens øvrige grundfag ikke er prøvefag jf. Grundfagsbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856
Eleven skal til Grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (Overgangskrav til PAU).
Fag

Løbende evaluering

Afsluttende
bedømmelse sidst i
forløbet

Overgangskrav
pædagogisk ass.

Afvinke mål efter
tema.

Én samlet
standpunktskarakter i
faget - 7 trins skala

Delkarakter

Grundforløbsprø
ven uddannelsesspecifikke fag.
Dansk D

Afvinke mål efter
tema.

Standpunkt - 7 trins
skala

Delkarakter

Afsluttende prøve

Prøveform, varighed
og forberedelse

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelsesgrundlag

Bestået/ ikke bestået

Projekt udformet i
undervisningen.
Prøven varighed 30
min. inkl. votering.

Elevens projekt danner
grundlag for prøven.

Elevens mundtlige
præstation ved
prøven.

Prøve - 7 trins skala

Prøveform b.

Elevens præsentations
portfolio, samt opgave
(tekst) tildelt ved
lodtrækning.

Elevens mundtlige
præstation ved
prøven.

Individuel mundtlig
prøve.
24 timers forberedelse.
Prøvens varighed 30
min. inkl. votering.
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Samfundsfag E

Afvinke mål efter
tema.

Standpunkt - 7 trins
skala

Ikke prøvefag på
niveau E

Standpunkt - 7 trins
skala

Ikke prøvefag på
niveau F

”Bestået / ikke
bestået”

Ikke prøvefag på
niveau F

Delkarakter
Psykologi F/E

Afvinke mål efter
tema.
Delkarakter

Idræt F

Afvinke mål i tema

Førstehjælp
mellem niveau

Certifikat

Elementær
brandbekæmpelse

Certifikat

Kompetencevurdering GF2*

Afgives 2 gange i
forløbet ud fra
taksonomien
Begynder / øvet /
rutineret

*Se skema: Kompetencevurdering GF2

Overgangskrav til hovedforløbet

Bestået Dansk D, Samfundsfag E, Psykologi F, Idræt F, samt certifikater i førstehjælp og brandbekæmpelse.
•

Hvis eleverne ikke består grundfagsprøven i Dansk kan eleven gå til omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
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•

Hvis eleven ikke består Dansk D, Samfundsfag E, Psykologi F, Idræt F ved standpunktsbedømmelsen, skal eleven supplere sin undervisning på
eksempelvis på VUC og bestå faget for at være optagelsesberettiget til hovedforløbet.
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Oversigter over uddannelsesforløb på Grundforløb 2 (GF2) Pædagogisk Assistentuddannelse
(PAU) 20 uger
GF2

PAU 20 uger

Tema Intro
1
Tema Intro
1

Elevsamtale 1

Tema Intro
1
Tema Intro
1

Afvinke mål sidste
dag i tema 1

Eleverne skal i løbet af 2
uger deltage i en
realkompetencevurdering
(RKV) og vælge valgfag
sammen med sin
kontaktlærer

Eleverne skal i løbet af 4.
uge af tema 1 deltage i en
kompetencevurdering
sammen med sin
kontaktlærer.
Kompetetencevurderingen
skal oploades i Elevplan
(under
'Kompetencevurdering').

Udvikling/aldring,
Tema
funktionsnedsættelse
2
og livsstil
Udvikling/aldring,
Tema
funktionsnedsættelse
2
og livsstil
Udvikling/aldring,
Tema
funktionsnedsættelse
2
og livsstil
Tema Udvikling/aldring,
funktionsnedsættelse
2
og livsstil

Tema Dokumentation og
3
faglig kommunikation

Frigive delkarakter i
overgangskravene (7‐
trinsskalaen) kl. 15.00,
mandag i sidste uge af
tema 2. Delkarakteren
(bilag fra elevplan)
vedlægges elevens
ansøgning til
hovedforløb

Elevsamtale 2

Eleverne skal i løbet af 4.
uge af tema 2 deltage i en
kompetencevurdering
sammen med sin
kontaktlærer.
Kompetetencevurderingen
skal vedlægges elevens
ansøgning til hovedforløb
samt oploades i Elevplan.

Bedømmelse (BE/IB) i
idræt, samt frigive
delkarakter i psykologi,
samfundsfag og evt.
dansk fredag kl. 15.00 i
1 uge af tema 3.
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Tema Dokumentation og
3
faglig kommunikation
Tema Dokumentation og
3
faglig kommunikation
Tema Dokumentation og
3
faglig kommunikation

Afvinke mål sidste
dag i tema 3

Tema Arbejdsmiljø, ergonomi
4
og hygiejne
Tema Arbejdsmiljø, ergonomi
4
og hygiejne
Tema Arbejdsmiljø, ergonomi
4
og hygiejne
Tema Arbejdsmiljø, ergonomi
4
og hygiejne

Elevsamtale 3

Afvinke mål
sidste dag i
tema 4

Afslutning, overgang og
Tema
grundforløbsprøve
5
Prøve
Afslutning, overgang og
Tema
grundforløbsprøve
5
Prøve

Afvinke mål og frigive
standpunktskarakter i
Overgangskrav,
Dansk, psykologi og
samfundsfag sidste
dag i 2 uge af tema 5

Afslutning, overgang og
Tema
Eleven skal til grundfagsprøve i Dansk D.
grundforløbsprøve
5
Eleven skal til grundforløbsprøve, der er en prøve
Prøve
i det
uddannelsesspecifikke
fag.
Afslutning, overgang og
Tema
grundforløbsprøve
5
Prøve
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Social- og sundhedshjælper
•
•

Elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen skal til prøve i ét uddannelsesspecifikt fag. For elever der har valgt engelsk, vil der ske udtræk mellem
Engelsk og de uddannelsesspecifikke fag. Elever skal kun til én prøve ud over den afsluttende prøve.
For at eleven kan gå til den afsluttende prøve på hjælperuddannelsen, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal tillige have
bestået et valgfrit uddannelsesspecifikt fag. Link til uddannelsesbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183722

Fag

Løbende evaluering

Afsluttende
standpunkt

Afsluttende prøve

Prøveform, varighed og
forberedelse

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelsesgrundlag

De uddannelsesspecifikke fag:

Afvinke mål efter
tema.

Standpunkt - 7 trins
skala

Afsluttende prøve i
ét uddannelsesspecifikt fag - efter
udtræk.

Individuel mundtlig
prøve. 24 timers
forberedelse. Case +
spørgsmål ved
lodtrækning. Prøvens
varighed 30 min. inkl.
votering.

Case og
prøvespørgsmål.

Elevens mundtlige
præstation ved
prøven.

Bestået / ikke
bestået

Ikke prøve

Standpunkt - 7 trins
skala

Prøve - efter
udtræk

Prøveform b.

Elevens selvvalgte
emne og opgave
tildelt ved
lodtrækning.

Elevens mundtlige
præstation ved
prøven.

Social- og sundhedshjælperens
rolle,

Delkarakter

Mødet med borgeren,
Personlig hjælp omsorg og pleje,
Sundhedsfremme forebyggelse
og rehabilitering.
Valgfrit uddannelsesspecifikt
Fag (VUF)
Engelsk E Valgfrit

Afvinke mål efter
tema.
Delkarakter
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Individuel mundtlig
prøve. 24 timer
forberedelse. Prøvens
varighed 30 min. inkl.
votering.
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Afsluttende prøve: SOSU.
Social- og sundhedshjælper.

Caseprøve 7 trins skala

Individuel mundtlig
prøve.
5 dages forberedelse af
projektet i
undervisningen.

Casen udarbejdet af
skolen.

Elevens mundtlige
præstation ved
prøven.

Prøvens varighed 30
min. inkl. votering.
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Oversigt over uddannelsesforløb social- og sundhedshjælper NORD
SSH
SOSU
Tema Borgeren i centrum
1
Tema Borgeren i centrum
1
Tema Borgeren i centrum
1
Tema Borgeren i centrum
1
PRAKTIK 1
Tema
2

Tema
3
Tema
3

Den kompetente
fagperson
Den kompetente
fagperson

Tema
3

VALGFAG

Tema
3

Den kompetente
fagperson

Tema
3

Den kompetente
fagperson
PRAKTIK 2

Tema
4

Valgfagene Kultur og sundhed, Gråzonesprog og Engelsk
placeres med 7-10 lektioner pr uge. Alle tre valgfag
integreres i den helhedsorienterede undervisning og er derfor
ikke afgrænset til enkelte moduler eller uger i tema 2.

Den fagorienterede
Social- og
sundhedshjælper +
valgfag

Tema Den fagorienterede
Social- og
2
sundhedshjælper +
valgfag
Den
fagorienterede
Tema
Socialog
2
sundhedshjælper +
valgfag
Tema Den fagorienterede
2 Social- og
sundhedshjælper +
valgfag

Tema
4

DEL Afvinke mål.
Delkarakterer
frigives onsdag kl. 16 i
sidste uge af tema 1.

Valgfrit
uddannelsesspcifikt
fag VUF
Prøveforberedende
uge

Afvinke mål.
V Afvinke og afgive
karakterer i valgfag. DEL
Afvinke mål.
Delkarakterer frigives
onsdag kl. 16 i sidste uge
af tema 2.

V Afvinke og afgive
karakterer i valgfag
fredag i valgfagsugen.

Eleverne arbejder enten med valgfaget
Innovation, Velfærdsteknologi eller Engelsk.

STA Afvinke mål.
Standpunktskarakterer
frigives onsdag kl. 16 i
sidste uge af tema 3.
VUF Afvinke og afgive
karakter i VSF
fredag.

Prøve i et af de
Tema
udd.specifikke fag
4
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Valgfrit uddannelsesspecifikt fag fra fagrækken:
Borgere med psykisk sygdom, Palliation 1, Demens 1,
Rehabilitering 1 eller Velfærdsteknologi 1.
Prøve i et af de uddannelsesspecifikke fag:
Social- og sundhedssektoren, Pleje og
dokumentation,
Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats
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Tema
4

Afsluttende prøve
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eller Psykologi og kommunikation.
For de elever, der har
valgt Engelsk, kan dette fag udtrækkes til
prøve.
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Oversigt over uddannelsesforløb social- og sundhedshjælper København
SSH

SOSU

Tema 1 Borgeren i centrum
Borgeren i centrum
Tema 1

Eleverne skal i løbet af 2 uger deltage i en realkompetencevurdering (RKV) og
evt. vælge fag på ekspertniveau, samt vælge valgfag og VSF sammen med sin kontaktlærer

Tema 1 Borgeren i centrum
Tema 1 Borgeren i centrum

DEL Afvinke mål. Delkarakterer frigives onsdag kl. 16 i sidste uge af tema 1.

Tema 2

PRAKTIK 1
Den fagorienterede
Social‐ og
sundhedshjælper +
valgfag

Den fagorienterede
Social‐ og
sundhedshjælper +
valgfag
Den fagorienterede
Tema 2
Social‐ og
sundhedshjælper +
valgfag
Tema 2
Den fagorienterede
Social‐ og
sundhedshjælper +
valgfag

Valgfagene Kultur og sundhed, Gråzonesprog
og Engelsk placeres med 7‐10 lektioner pr uge.
Alle tre valgfag integreres i den
helhedsorienterede undervisning og er derfor
ikke afgrænset til enkelte moduler eller uger i
tema 2.

Tema 2

DEL Afvinke mål. Delkarakterer frigives onsdag kl. 16 i den sidste uge af tema 2.
V Afvinke og afgive karakterer i valgfag.

PRAKTIK 1 / PRAKTIK 2
Tema 3 Den kompetente
fagperson
Tema 3 Den kompetente
fagperson
Tema 3 VALGFAG

Tema 3 Den kompetente
fagperson
Tema 3 Den kompetente
fagperson

Tema 4 Valgfrit uddannelsesspecifikt fag VUF

V Afvinke og afgive karakterer i
valgfag fredag i valgfagsugen.

Eleverne arbejder enten
med valgfaget Innovation,
Velfærdsteknologi eller
Engelsk.

STA Afvinke mål.
Standpunktskarakterer frigives onsdag kl. 16 i sidste uge af tema 3.
PRAKTIK 2
VUF Afvinke og afgive karakter i VSF
fredag.

Valgfrit specialefag fra fagrækken:
Borgere med psykisk sygdom, Palliation 1,
Demens 1, Rehabilitering 1 eller
Velfærdsteknologi 1.

Tema 4 Prøveforberedende
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uge
Tema 4 Prøve i et af de
udd.specifikke fag

Prøve i et af de uddannelsesspecifikke fag: Social‐ og sundhedssektoren, Pleje
og dokumentation, Rehabilitering og social‐ og sundhedsfaglig indsats eller
Psykologi og kommunikation. For de elever, der har valgt Engelsk, kan dette
fag udtrækkes til prøve.

Tema 4 Afsluttende prøve

Bedømmelsesplan SOPU. Revideret november 2017.
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Social- og sundhedsassistent
•
•
•
•
•

Eleven skal til en obligatorisk prøve i faget ”Farmakolog og medicinhåndtering”. Eleven skal aflevere en skriftlig opgave, som danner grundlag for den
mundtlige prøve i faget.
De øvrige uddannelsesspecifikke fag afsluttes med standpunkt.
Eleven skal til prøve i alle grundfag. For elever som har valgt Engelsk, betyder det, at eleven skal til 3 grundfagsprøver.
Eleven skal til afsluttende prøve, der er en prøve i kompetencemålene.
For at eleven kan gå til den afsluttende prøve, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Eleven skal have bestået prøver i
alle grundfagene og i ”Farmakologi og medicinhåndtering”. Eleven skal tillige have bestået to valgfri uddannelsesspecifikke fag. Link til bekendtgørelsen
om Social- og sundhedsassistentuddannelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191724
Fag

Løbende
evaluering

Afsluttende
standpunkt

Afsluttende prøve

De uddannelsesspecifikke
fag:

Afvinke mål efter
tema.

Standpunkt - 7
trins skala

Ikke prøve

Mødet med borgeren (..)

Delkarakter

Prøveform, varighed
og forberedelse

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelsesgrundlag

Sammenhængende
borge/pt. forløb.
Kvalitet og udvikl.
Som. sygdom og sygepleje.
Psyk. sygdom og sygepleje.
Sundhedsfremme forbyg.
og rehab.

Bedømmelsesplan SOPU. Revideret november 2017.

45

Farmakologi og
medicinhåndtering

Afvinke mål efter
tema.

Standpunkt - 7
trins skala

Obligatorisk prøve 7 trins skala

Individuel mundtlig
prøve.
Forberedelsen er en
skriftlig opgave
udarbejdet i
undervisningen.

Delkarakter

Den skriftlige opgave
udgør grundlaget for
den mundtlige prøve.

Elevens mundtlige
præstation ved
prøven.

Elevens
præsentations
portfolio, samt
opgave (tekst) tildelt
ved lodtrækning.

Elevens mundtlige
præstation ved
prøven.

Case + spørgsmål ved
lodtrækning.
Inddragelse af
naturfagligt og
erhvervsfagligt
udstyr.

Elevens mundtlige og
praktiske præstation
ved prøven.

Prøvens varighed 30
min. Inkl. Votering.
Valgfri
uddannelsesspecifikke fag
Dansk C

Afvinke mål efter
tema.

Bestået / ikke
bestået

Ikke prøve

Standpunkt - 7
trins skala

Prøve - 7 trins skala

Prøveform b.
Individuel mundtlig
prøve.

Delkarakter

24 timers
forberedelse. Prøvens
varighed 30 min. Inkl.
Votering.
Naturfag C

Afvinke mål efter
tema.

Standpunkt - 7
trins skala

Delkarakter

Prøve - 7 trins skala

Prøveform 2.
Individuel mundtlig
caseprøve.
24 timers
forberedelse.
Prøvens varighed 30
min. inkl. votering.
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Der eksamineres
bredt i faget.
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Engelsk DValgfrit

Afvinkel mål efter
tema.

Standpunkt - 7
trins skala

Prøve - 7 trins skala

Prøveform b.
Individuel mundtlig
prøve.

Delkarakter

Elevens selvvalgte
emne og opgave
tildelt ved
lodtrækning.

Elevens mundtlige
præstation ved
prøven.

Elevens/gruppens
projekt

Elevens mundtlige
præstation ved
prøven.

24 timer forberedelse.
Prøvens varighed 30
min. inkl. votering.
Afsluttende prøve: SOSU.
Social- og
sundhedsassistent.

7 trins skala
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Projektprøve

Individuel mundtlig
prøve.
5 dages forberedelse
af projektet i
undervisningen.
Prøvens varighed 30
min. Inkl. Votering.
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Oversigt over uddannelsesforløb på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 2017
ordningen
SSA

EUD og EUV3

Tema 1

Borgeren i det primære
sundhedsvæsen

Tema 1

Borgeren i det primære
sundhedsvæsen

Tema 1

Borgeren i det primære
sundhedsvæsen

Tema 1

Borgeren i det primære
sundhedsvæsen

Tema 1

Borgeren i det primære
sundhedsvæsen

Eleverne skal i løbet af de første 2 uger
deltage i en realkompetencevurdering
(RKV) og evt. vælge fag på
ekspertniveau, samt vælge valgfag og
VUF sammen med sin kontaktlærer

DEL Afvinke mål i tema 1.

Delkarakterer frigives mandag kl. 15.00 i
sidste uge af SK1

PRAKTIK 1A
Primær kommunal (20 uger)
Tema 2

Fag- og myndighedsperson

Tema 2

Fag- og myndighedsperson

Afvinke mål sidste dag i tema 2

PRAKTIK 1B
Primær kommunal (20 uger)
Tema 3

Rehabillitering

Tema 3

Rehabillitering

Tema 3

Rehabillitering

Valgfag

Innovation

DEL Afvinke mål i tema 3.

Delkarakterer frigives mandag kl. 15.00 i
sidste uge af tema 3.

V Afvinke og afgive karakterer (G/IG) i
valgfaget innovation fredag

Engelsk synopsis eller et ekstra VUF af
1 uges varighed
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Tema 4

Behandlingspsykiatri
Engelsk er integreret

Tema 4

Behandlingspsykiatri
Engelsk er integreret

Tema 4

Behandlingspsykiatri
Engelsk er integreret

Tema 4

Behandlingspsykiatri
Engelsk er integreret

Tema 5
Tema 5
Tema 5
Tema 5

Tema 5

Demens og redskaber inkl
prøve i farmakologi og
engelsk
Demens og redskaber inkl
prøve i farmakologi og
engelsk
Demens og redskaber inkl
prøve i farmakologi og
engelsk
Demens og redskaber inkl
prøve i farmakologi og
engelsk
Demens og redskaber inkl
prøve i farmakologi og
engelsk

STA Afvinke mål i tema 4.

Standpunktskarakterer i farmakologi og
engelsk frigives mandag kl. 15 i sidste
uge af Tema 4

Skriftlig farmakologiopgave omsættes til praksisbeskrivelse,
der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag
efter praktikken og sendes til censor.
Skriftlig farmakologiopgave omsættes til praksisbeskrivelse,
der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag
efter praktikken og sendes til censor.

DEL Afvinke mål i tema 5.

Delkarakterer frigives mandag kl.
15 i sidste uge af tema 5

Skriftlig farmakologiopgave
omsættes til praksisbeskrivelse,
der danner grundlag for prøven.
Opgaven skal afleveres 1. dag efter
praktikken og sendes til censor.

PRAKTIK 2
Psykiatri (18 uger)
Tema 6

Patient- og
borgerinddragelse

Tema 6

Patient- og
borgerinddragelse

Tema 6

Patient- og
borgerinddragelse

Valgfag 2 Valgfag 2

V Afvinke og afgive karakterer (G/IG) i

VUF1

VUF1

V Afvinke og afgive karakterer (BE/IB) i

Tema 7

Det sammenhængende
sundhedsvæsen

valgfaget fredag
VUF1 fredag
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Tema 7

Det sammenhængende
sundhedsvæsen

Tema 7

Det sammenhængende
sundhedsvæsen

VUF2

VUF2

Tema 8

Somatisk sygepleje og
rehabilitering

Tema 8

Somatisk sygepleje og
rehabilitering

Tema 8

Somatisk sygepleje og
rehabilitering

V Afvinke og afgive karakterer (BE/IB) i
VUF2 fredag

DEL Afvinke mål i tema 8.

Delkarakterer frigives mandag kl. 15 i
sidste uge af tema 8

PRAKTIK 3A
Somatik/primær (11 uger)
Tema 9

Komplekse borgerforløb

Tema 9

Komplekse borgerforløb

STA Afvinke mål i tema 10.
Tema 9

Komplekse borgerforløb

Standpunktskarakterer i grundfag
frigives mandag kl. 15 i sidste uge af
tema 10

PRAKTIK 3B
Somatik/primær (28 uger)
PFU

Prøveforberedende uge

PDN

Prøve i dansk/naturfag

VUF3

VUF3

Valgfag 3 Valgfag 3
Tema 10

Det sammenhængende
borgerforløb

Tema 10

Det sammenhængende
borgerforløb

V Afvinke og afgive karakterer (BE/IB) i
VUF3 fredag

V Afvinke og afgive karakterer (G/IG) i
valgfaget fredag
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Tema 11 Ledelse og teamsamarbejde
Tema 11 Ledelse og teamsamarbejde

STA Afvinke mål i tema 11.

Tema 11 Ledelse og teamsamarbejde Standpunktskarakterer i

uddannelsesspecifikke fag frigives

AP

Afsluttende prøve

AP

Afsluttende prøve

mandag kl. 15 i sidste uge af tema 11
For at eleven kan gå til den afsluttende prøve, skal eleven have bestået
de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Eleven skal have bestået
prøver i alle grundfagene og i ”Farmakologi og medicinhåndtering”.
Eleven skal tillige have bestået tre ugers valgfrit uddannelsesspecifikt
fag
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Oversigter over uddannelsesforløb på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen
(SSA)
2015 og 2016 ordningen
Udd.
uge

SSA

EUD32 Psykiatri

1

Tema 1

Intro - at være fag- og
myndighedsperson

2

Tema 1

Intro - at være fag- og
myndighedsperson

3

Tema 1

Intro - at være fag- og
myndighedsperson

4

Tema 2

5

Udd.
uge

SSA

EUD32 Primær

1

Tema 1

Intro - at være fag- og
myndighedsperson

2

Tema 1

Intro - at være fag- og
myndighedsperson

3

Tema 1

Intro - at være fag- og
myndighedsperson

Det sunde og raske
menneske og den
somatiske patient

4

Tema 2

Det sunde og raske
menneske og den
somatiske patient

Tema 2

Det sunde og raske
menneske og den
somatiske patient

5

Tema 2

Det sunde og raske
menneske og den
somatiske patient

6

Tema 2

Det sunde og raske
menneske og den
somatiske patient

6

Tema 2

Det sunde og raske
menneske og den
somatiske patient

7

Tema 2

Det sunde og raske
menneske og den
somatiske patient

7

Tema 2

Det sunde og raske
menneske og den
somatiske patient

8

Tema 2

Det sunde og raske
menneske og den Afvinke mål sidste dag i
tema 2
somatiske patient

8

Tema 2

Det sunde og raske
menneske og den
somatiske patient

Valgfag

9

10

Tema 3

11

Tema 3

12

Tema 3

Eleverne skal i løbet af de første 2 uger
deltage i en realkompetencevurdering
(RKV) og evt. vælge fag på ekspertniveau,
samt vælge valgfag og VSF sammen med
sin kontaktlærer
Afvinke mål sidste dag i
tema 1

V Afvinke og afgive
karakterer
(G/IG) i valgfag
fredag

Dokumentation og
kommunikation
på
arbejdspladsen
Dokumentation og
kommunikation
på
arbejdspladsen
Dokumentation og
kommunikation
på
arbejdspladsen

DEL Afvinke mål i tema
3. Delkarakterer
frigives mandag kl.
15.00 i sidste uge af
SK1

Valgfag

9

10

Tema 3

11

Tema 3

12

Tema 3

P1 - Somatik
13

14

15

16

17

Den psykiatriske
Tema 4 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 1:2
Den psykiatriske
Tema 4 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 1:2

Valgfrit Specialefag(VSF)

Afvinke mål sidste
dag i tema 1

Afvinke mål sidste
dag i tema 2
V Afvinke og afgive
karakterer
(G/IG) i valgfag
fredag

Dokumentation og
kommunikation
på
arbejdspladsen
Dokumentation og
kommunikation
på
arbejdspladsen
Dokumentation og
kommunikation
på
arbejdspladsen

DEL Afvinke mål i tema
3. Delkarakterer
frigives mandag kl.
15.00 i sidste uge af
SK1

P1 - Somatik

Den psykiatriske
Tema 4 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 1:2

Den psykiatriske
Tema 4 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 1:2

Eleverne skal i løbet af de første 2 uger
deltage i en realkompetencevurdering
(RKV) og evt. vælge fag på ekspertniveau,
samt vælge valgfag og VSF sammen med
sin kontaktlærer

Afvinke mål sidste dag i
tema 4
VSF Afvinke og
afgive
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13

Tema 6

Borger i eget hjem

14

Tema 6

Borger i eget hjem

15

Tema 6

Borger i eget hjem

16

Tema 6

Borger i eget hjem

17

Valgfrit Specialefag(VSF)

Afvinke mål sidste
dag i tema 6
VSF Afvinke og
afgive
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karakter i
VSF fredag
18

19

20

Den psykiatriske
Tema 5 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 2:2
Den psykiatriske
Tema 5 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 2:2
Den psykiatriske
Tema 5 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 2:2

DEL Afvinke mål i tema
5. Delkarakterer frigives
mandag kl. 15 i sidste
uge af SK2

karakter i
VSF fredag
18

Tema 7

Arbejdspladsen i
primærområdet

19

Tema 7

Arbejdspladsen i
primærområdet

20

Tema 7

Arbejdspladsen i
primærområdet

P2 - Psykiatri

P2 Primær

21

Tema 6

Borger i eget hjem

21

22

Tema 6

Borger i eget hjem

22

23

Tema 6

Borger i eget hjem

23

24

Tema 6

Borger i eget hjem

25

Tema 7

Arbejdspladsen i
primærområdet

25

26

Tema 7

Arbejdspladsen i
primærområdet

26

27

Tema 7

Arbejdspladsen i
primærområdet

27

28

Tema 7

Arbejdspladsen i
primærområdet

Afvinke mål sidste dag i
tema 6

STA Afvinke mål i tema
7.
Standpunktskarakterer
frigives mandag kl. 15 i
sidste uge af SK3

24

28

P3 Primær

29

30

DEL Afvinke mål i tema
7. Delkarakterer frigives
mandag kl. 15 i sidste
uge af SK2

Skriftlig farmakologiopgave omsættes til
praksisbeskrivelse,
VSF, prøve i "Farmakologi
der
danner grundlag for prøven. Opgaven
og medicinhåndtering"
samt prøve i ét af de øvrige skal afleveres 1. dag efter praktikken og
sendes til censor.
uddannelsesspecifikke fag
og grundfag. For elever,
der har valgt Engelsk, kan
VSF påbegyndes dag 2 efter pratikken
faget udtrækkes til prøve.
og afsluttes dag 10. I denne periode
afholdes prøve i "Farmakologi og
medicinhåndtering" samt prøve i ét af
de uddannelsesspcifikke fag og
grundfag.
VSF, prøve i "Farmakologi
og medicinhåndtering"
VSF Afvinke og
samt prøve i ét af de øvrige
afgive
uddannelsesspecifikke fag
karakter i
og grundfag. For elever,
VSF
der har valgt Engelsk, kan
faget udtrækkes til prøve.

Den psykiatriske
Tema 4 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 1:2
Den psykiatriske
Tema 4 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 1:2
Den psykiatriske
Tema 4 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 1:2
Den psykiatriske
Tema 4 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 1:2
Den psykiatriske
Tema 5 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 2:2
Den psykiatriske
Tema 5 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 2:2
Den psykiatriske
Tema 5 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 2:2
Den psykiatriske
Tema 5 patient/borger Dokumentation og
kommunikation 2:2

STA Afvinke mål i tema
6.
Standpunktskarakterer
frigives mandag kl. 15 i
sidste uge af SK3

P3 - Psykiatri
29

30

Skriftlig farmakologiopgave omsættes til
praksisbeskrivelse,
VSF, prøve i "Farmakologi
der
danner grundlag for prøven. Opgaven
og medicinhåndtering"
samt prøve i ét af de øvrige skal afleveres 1. dag efter praktikken og
sendes til censor.
uddannelsesspecifikke fag
og grundfag. For elever,
der har valgt Engelsk, kan
VSF påbegyndes dag 2 efter pratikken
faget udtrækkes til prøve.
og afsluttes dag 10. I denne periode
afholdes prøve i "Farmakologi og
medicinhåndtering" samt prøve i ét af
de uddannelsesspcifikke fag og
grundfag.
VSF, prøve i "Farmakologi
og medicinhåndtering"
VSF Afvinke og
samt prøve i ét af de øvrige
afgive
uddannelsesspecifikke fag
karakter i
og grundfag. For elever,
VSF
der har valgt Engelsk, kan
faget udtrækkes til prøve.

31

Afsluttende projekt

31

Afsluttende projekt

32

Prøve i afsluttende projekt

32

Prøve i afsluttende projekt
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Afvinke mål sidste
dag i tema 4

53

Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) og PAU EUV1
•
•
•
•
•

Eleverne skal til 2 prøver inden den afsluttende prøve.
Eleven skal til prøve i ét af de uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) samt ét af grundfagene. For elever som har valgt Engelsk, kan
faget udtrækkes til prøve.
Eleverne skal til en afsluttende prøve, der er en prøve i kompetencemålene.
For at eleverne kan gå til den afsluttende prøve, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag og have et gennemsnit på mindst 02 i
uddannelsesspecifikke fag og grundfag. Eleven skal tillige have bestået to valgfri uddannelsesspecifikke fag. Ingen af karaktererne i grundfag må være -3.
Link til bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169123
Fag

Løbende
evaluering

Afsluttende
standpunkt

Afsluttende prøve

Prøveform, varighed
og forberedelse

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelsesgrundlag

Uddannelsesspecifikke fag:

Afvinke mål efter
tema.

Standpunkt - 7 trins
skala

Afsluttende prøve i
ét uddannelsesspecifikt fag.

Individuel mundtlig
prøve. 24 timers
forberedelse. Case +
spørgsmål ved
lodtrækning. Prøvens
varighed 30 min. inkl.
votering.

Case og
prøvespørgsmål.

Elevens
mundtlige
præstation ved
prøven.

Pædagogik,
Psykologi i den pædagogiske
praksis,

Delkarakter

Kommunikation i den
pædagogiske praksis,
Sundhed i den pædagogiske
praksis,
Bevægelse og idræt,
Natur og udeliv,
Digital kultur,
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Kulturelle udtryksformer og
aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Arbejdsmiljø og ergonomi

Afvinke mål efter
tema.

Standpunkt - 7 trins
skala

Ikke prøve

Bestået / ikke
bestået

Ikke prøve

Standpunkt - 7 trins
skala

Prøve - 7 trins
skala.

Delkarakter
Valgfri uddannelsesspecifikke
fag
Dansk C

Afvinke mål efter
tema.
Delkarakter

Prøveform b.
Individuel mundtlig
prøve.
24 timers forberedelse.
Prøvens varighed 30
min. Inkl. Votering.

Samfundsfag C

Afvinke mål efter
tema.

Standpunkt - 7 trins
skala

Prøve - 7 trins
skala.

Valgfrit

Afvinke mål efter
tema.

Elevens
mundtlige
præstation ved
prøven.

Elevens projekt

Elevens
mundtlige
præstation ved
prøven.

Elevens selvvalgte
emne og opgave
tildelt ved
lodtrækning.

Elevens
mundtlige
præstation ved
prøven.

Individuel mundtlig
prøve, 30 min. Inkl.
Votering.

Delkarakter

Engelsk E -

Projekt udformet i
undervisningen.

Elevens
præsentations
portfolio, samt
opgave (tekst)
tildelt ved
lodtrækning.

Standpunkt - 7 trins
skala

Delkarakter
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Prøve - 7 trins
skala.

Prøveform b.
Individuel mundtlig
prøve.
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24 timer forberedelse.
Prøvens varighed 30
min. inkl. votering.
Afsluttende prøve pædagogisk assistent.

Standpunkt - 7 trins
skala

Projektprøve

Individuel mundtlig
prøve.
5 dages forberedelse af
projektet i
undervisningen.
Prøvens varighed 30
min. Inkl. Votering.
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Elevens projekt

Elevens
mundtlige
præstation ved
prøven.
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Oversigt over uddannelsesforløb på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU)
Uge

Tema
1

PAU

Tema 1

Intro ‐ At være elev på PAU

2 Tema 1

Intro ‐ At være elev på PAU

3

Tema 1

Intro ‐ At være elev på PAU

4 Tema 2

Pædagogik, børn og samfund ‐ før og nu

5 Tema 2

Pædagogik, børn og samfund ‐ før og nu

6

Klar til praktik

Tema 3

Eleverne skal i løbet af 2 uger deltage i
en
realkompetencevurdering (RKV) og evt.
vælge fag på ekspertniveau, samt vælge
valgfag og VSF sammen med sin
kontaktlærer
Afvinke mål sidste dag i tema 1

Afvinke mål sidste dag i tema 2
DEL Afvinke mål. Delkarakterer
frigives mandag kl. 15 i sidste uge af
SK1

P1
7 Tema 4

Tilbage fra praktik

8

Tema 4

Tilbage fra praktik

9

Tema 5

10 Tema 5

11 Tema 6
12 Tema 6

13 Tema 6
14 Tema 6

Afvinke mål sidste dag i tema 4

Den pædagogiske assistents digitale
hverdag
Den pædagogiske assistents digitale
hverdag

Afvinke mål sidste dag i tema 5

Den pædagogiske assistent som
formidler af børn og unges trivsel, læring
og udvikling
Den pædagogiske assistent som
formidler af børn og unges trivsel, læring og
udvikling
Den pædagogiske assistent som
formidler af børn og unges trivsel, læring
og udvikling
Den pædagogiske assistent som
DEL Afvinke mål i tema 6.
formidler af børn og unges trivsel, læring og Delkarakterer frigives fredag kl. 12 i
udvikling
tema 6

15 Tema 7

Det pædagogiske magasin

16 Tema 7

Det pædagogiske magasin
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17

Tema 7 Det pædagogiske magasin

Afvinke mål sidste dag i tema 7

18

Tema 8 Dukketeater

Afvinke mål sidste dag i tema 8

19

Tema 9 Klar til praktik

20

Tema 9 Klar til praktik

DEL Afvinke mål i tema 9.
Delkarakterer frigives mandag kl. 15 i
sidste uge af SK2

P2
21

Tema 10 Tilbage fra praktik ‐ cases

22

Tema 11 Idealinstitutionen

23

Tema 11 Idealinstitutionen

24

Tema 11 Idealinstitutionen

25

Tema 11 Idealinstitutionen

26

Tema 11 Idealinstitutionen

27

Tema 11 Idealinstitutionen

28

Børn, unge og voksne med særlige behov:
Tema 12 Den og os ‐ udenfor og inden for

29

Børn, unge og voksne med særlige
Tema 12 behov: Den og os ‐ udenfor og inden for

30

Børn, unge og voksne med særlige
Tema 12 behov: Den og os ‐ udenfor og inden for

31

Børn, unge og voksne med særlige
Tema 12 behov: Den og os ‐ udenfor og inden for

32

Børn, unge og voksne med særlige behov:
Tema 12 Den og os ‐ udenfor og inden for

33

Børn, unge og voksne med særlige
Tema 12 behov: Den og os ‐ udenfor og inden for

34

Tema 13 Samfundsfagsprojekt
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Afvinke mål sidste dag i tema 10

DEL Afvinke mål i tema 6.
Delkarakterer frigives fredag kl. 12 i
tema 11
I tema 12 integreres valgfag:
Engelsk, Kultur og sundhed eller
Gråzonesprog ‐ et valgfag om
faglig kommunikation

Afvinke mål sidste dag i tema 12

V Afvinke og
afgive
karakterer
(G/IG) i
valgfag
fredag
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35

Tema 14 Valgfrit speciale fag fra fagrækken

36

Tema 15 Klar til praktik

I denne
VSF Afvinke og afgive karakter (BE/IB) i
skoleperiode
VSF fredag
kan der kun
vælges blandt
de fag, der har
1 uges varighed
DEL Afvinke mål. Delkarakterer
frigives mandag kl. 15.00 i sidste uge af
SK3

P3
Valgfrit speciale fag uge 2 ‐ med afsæt i
praksis

VSF Afvinke og afgive karakter (BE/IB) i
VSF fredag

37

Tema 16

38

Tema 17 Drama

39

Tema 18

40

Tema 19 Valgfag

41

Tema 20

42

Tema 20 Børn, unge og voksne med særlige behov
Lykkevej

STA Afvinke mål.
Standpunktskarakterer frigives onsdag
kl. 16 i sidste uge af tema 20

43

Tema 21 Prøvemodul

Prøveforberedende uge

44

Tema 21 Prøvemodul

45

Tema 21 Prøvemodul

46

Tema 21 Prøvemodul

Eleverne udarbejder afsluttende
projekt

47

Tema 21 Prøvemodul

Eleverne udarbejder afsluttende
projekt

Valgfrit speciale fag uge 3 ‐ med afsæt i
praksis

Afvinke mål sidste dag i tema 17
VSF Afvinke og afgive karakter (BE/IB) i
VSF fredag
V Afvinke og afgive karakterer (G/IG) i
valgfag fredag

Børn, unge og voksne med særlige behov
Lykkevej
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Prøver i et
uddannelsesspecifikt fag
(dog undtaget Arbejdsmiljø
og ergonomi) og et
grundfag. For elever der har
valgt Engelsk, kan faget
udtrækkes til prøve
Prøver i et
uddannelsesspecifikt fag
(dog undtaget Arbejdsmiljø
og ergonomi) og et
grundfag. For elever der har
valgt Engelsk, kan faget
udtrækkes til prøve
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Oversigt over uddannelsesforløb på EUV1 - Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU)

Uge

1

PAU EUV1

Tema 1

Intro - At være EUV1 på PAU

2

Tema 1

Intro - At være EUV1 på PAU

Eleverne skal i løbet af 2 uger
deltage i en
realkompetencevurdering (RKV) og
evt. vælge fag på ekspertniveau,
samt vælge valgfag og VSF sammen
med sin kontaktlærer

3

Tema 1

Intro - At være EUV1 på PAU

Afvinke mål sidste dag i
tema 1

4

Tema 2

Pædagogik, børn og samfund - før og nu

5

Tema 2

Pædagogik, børn og samfund - før og nu

Afvinke mål sidste dag i
tema 2

6

Tema 3

Fagsprog - introduktion til cases

Afvinke mål sidste dag i
tema 3

7

Tema 4

Den pædagogiske assistents digitale
hverdag

8

Tema 4

Den pædagogiske assistents digitale
hverdag

9

Tema 5

Den pædagogiske assistent som formidler
af børn og unges trivsel, læring og udvikling

10

Tema 5

Den pædagogiske assistent som formidler
af børn og unges trivsel, læring og udvikling

11

Tema 5

Den pædagogiske assistent som formidler
af børn og unges trivsel, læring og udvikling
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DEL Afvinke mål.
Delkarakterer frigives
torsdag kl. 15 i sidste uge
af tema 4
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12

Tema 5

Den pædagogiske assistent som formidler
af børn og unges trivsel, læring og udvikling

Afvinke mål sidste dag i
tema 5

13

Tema 6

Dukketeater

Afvinke mål sidste dag i
tema 6

14

Tema 7

Det pædagogiske magasin

15

Tema 7

Det pædagogiske magasin
DEL Afvinke mål.
Delkarakterer frigives
torsdag kl. 15 i sidste uge
af tema 7

16

Tema 7

Det pædagogiske magasin

17

Tema 8

Foreningsliv, bevægelse og uddannelse

Afvinke mål sidste dag i
tema 8

18

Tema 9

Praksissituationer - projekt

Afvinke mål sidste dag i
tema 9

19

Tema 10

Idealinstitutionen

20

Tema 10

Idealinstitutionen

21

Tema 10

Idealinstitutionen

22

Tema 10

Idealinstitutionen

23

Tema 11

Børn, unge og voksne med særlige behov:
Den og os - udenfor og inden for

24

Tema 11

Børn, unge og voksne med særlige behov:
Den og os - udenfor og inden for

25

Tema 11

Børn, unge og voksne med særlige behov:
Den og os - udenfor og inden for
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DEL Afvinke mål i tema 10.
Delkarakterer frigives
torsdag kl. 15 i sidste uge
af tema 10
I tema 11 integreres valgfag: Engelsk, Kultur og
sundhed
eller Gråzonesprog - et valgfag om faglig
kommunikation
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26

Tema 11

Børn, unge og voksne med særlige behov:
Den og os - udenfor og inden for

27

Tema 11

Børn, unge og voksne med særlige behov:
Den og os - udenfor og inden for

28

Tema 11

Børn, unge og voksne med særlige behov:
Den og os - udenfor og inden for

Afvinke mål sidste dag i
tema 11

29

Tema 12

Praksisprojekt

Afvinke mål sidste dag i
tema 12

30

Tema 13

Samfundsfagsprojekt

Afvinke mål sidste dag i
tema 13

31

Tema 14

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag uge 1

VUF Afvinke og afgive
karakter (BE/IB) i VSF
fredag

32

Tema 15

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag uge 2

VUF Afvinke og afgive
karakter (BE/IB) i VSF
fredag

33

Tema 16

Drama

Afvinke mål sidste dag i
tema 16

34

Tema 16

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag uge 3

VUF Afvinke og afgive
karakter (BE/IB) i VSF
fredag

35

Tema 17

Valgfag

V Afvinke og afgive
karakterer (G/IG) i
valgfag fredag

36

Tema 18

Børn, unge og voksne med særlige behov Lykkevej

37

Tema 18

Børn, unge og voksne med særlige behov Lykkevej

38

Tema 18

Børn, unge og voksne med særlige behov Lykkevej

39

Tema 19

Prøvemodul:
Prøveforberendende uge og prøve i et
grundfag
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Til VUF uge 1 kan der
kun vælges blandt de
fag, der har 1 uges
varighed

Valgfag: Engelsk,
Innovation
eller Musisk aktiviteter

STA Afvinke mål.
Standpunktskarakterer
frigives onsdag kl. 16 i
sidste uge af tema 18
Prøver i et uddannelsesspecifikt fag (dog
undtaget Arbejdsmiljø og ergonomi) og et
grundfag. For elever der har valgt Engelsk,
kan faget udtrækkes til prøve
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Prøver i et uddannelsesspecifikt fag (dog
undtaget Arbejdsmiljø og ergonomi) og et
grundfag. For elever der har valgt Engelsk,
kan faget udtrækkes til prøve

40

Tema 19

Prøvemodul:
Prøveforberendende uge og prøve i et
uddannelsesspecifikt fag

41

Tema 19

Afsluttende projekt

Eleverne udarbejder
afsluttende projekt

42

Tema 19

Afsluttende projekt

Eleverne udarbejder
afsluttende projekt
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Afsluttende prøver på hovedforløbet
Eleven kan gå til afsluttende prøve og få udstedt skolebevis, uden at eleven har bestået alle praktikker. Skolebevis udstedes af skolen for gennemført
skoleundervisning. For at der kan udstedes uddannelsesbevis, skal eleven har bestået praktikkerne samt modtaget skolebevis.
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