
SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE THISTED VIBORG
ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!
På Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg glæder vi os til det nye år! 

Man må sige at 2020 blev et år, hvor mange planer blev lavet om, og vi skulle improvisere det 
bedste, vi har lært.

Coronarestriktionerne har stået i kø, nødbekendtgørelser og vejledninger og handleplaner har 
fyldt i ind- og udbakker, og de tre skoleafdelinger har i skrivende stund oplevet nedlukninger 
og genåbninger i forskellige variationer i marts, november og december. At ”lukke ned til jul” 
har fået en særlig betydning i 2020…

Og midt i det hele formår undervisere, øvrige medarbejdere og praktikstederne at lykkes med 
at give den enkelte elev en god uddannelse til hvervet som velfærdsmedarbejder. Det er flot 
klaret, også af eleverne – og jeg håber, at det bliver lidt lettere for os alle i det nye år!

I år har vores uddannelsesområde fået nye muligheder og bedre rammer. Ledige har flere
muligheder for at komme ind på grundforløb på dagpenge. Sidst på året har bl.a. finanslov og 
trepartsaftaler skabt bedre rammer for skolen og flere muligheder for eleverne, ikke mindst de 
voksne forsørgere og brancheskifterne. Jeg oplever, at vores fagområde har fået et ordentligt 
skub fremad, i en fælles erkendelse af det store behov for fremtidens velfærdsuddannede.

I løbet af de kommende måneder fastlægges de nye dimensioneringer af elevpladser til social-
og sundhedshjælpere og assistenter. Denne gang ikke bare for en toårig periode, men for hele 
fem år. Vi lægger os som hidtil i selen for at hjælpe arbejdsgiverne med at fylde de mange 
pladser med kvalificerede elever og med at løfte kompetencerne på velfærdsområderne i 
kommuner og regioner.

Vi takker for de fælles anstrengelser i 2020 og ser frem til et forhåbentlig mere nådigt 2021. 

De varmeste ønsker om en god jul og en god indgang til det nye år fra

Jakob Høeg, direktør for SOSU STV


