TIL ELEVER I 8. KLASSE – BROBYGNINGSFORLØB
På introduktionsdagen vil du blive introduceret til de uddannelser vi kan tilbyde på Social- og
Sundhedsskolen, samt hvilke job- og videreuddannelsesmuligheder, du vil få med en af vores
uddannelser.
SOSU uddannelserne uddanner til jobs, som har med mennesker at gøre. Det kan være inden
for områder med børn, unge, ældre, syge eller handicappede. På introduktionsdagen vil du få
opgaver inden for både social og sundhedsområdet og det pædagogiske område, således at du
kan opleve bredden i uddannelserne.
Du kommer, i løbet af dage til, at prøve kræfter med emner inden for pædagogik, omsorg og
sundhed. Her vil du få indblik i skolens undervisningsform, og hvordan vi inddrager de
forskellige teknologiske redskaber. Meget af undervisningen foregår som simulation og med
inddragelse af forskellige teknologier, så det vil du blive præsenteret for og skulle arbejde
med.
Vi glæder os til en indholdsrig dag, hvor vi håber, du vil deltage aktivt, åben og spørgende, så
du får mest muligt ud af dagen.
Når du ankommer til skolen, vil du blive mødt af en underviser, som vil tage godt imod dig.

Vi ser frem til at byde dig velkommen på Social- og Sundhedsskolen.

Praktiske oplysninger:






Sted: Social- og sundhedsskolen, Lerpyttervej 56, 7700 Thisted
Mødetid: Kl. 8.00 til 13.15
Der er formiddagspause kl. 09.40 til 10.00 og frokostpause fra 12.00 til 12.30.
Skolen har en kantine, hvor du kan købe lune retter, salat og andet. Du kan betale med
kontanter eller Mobile Pay.
Der er også mulighed for at spise medbragt mad, skolen stiller køleskab og
mikrobølgeovn til rådighed.
Med venlig hilsen
Johanne Dybdahl Krüger
Uddannelsesleder
Telefon 8912 44 50 Email: jdh@sosu-stv.dk
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Arvikavej 7
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