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INTRODUKTION FOR 8. KLASSE PÅ SOCIAL- OG 

SUNDHEDSSKOLEN 
 

Du skal i tre dage på et introduktionsskursus på Social- og Sundhedsskolen i Viborg. 
Vi har derfor lavet dette velkomstbrev til dig og dine forældre, så I sammen kan blive 

klogere på rammerne for introduktionsdagene. 
 
Vi har lavet et program, hvor vi introducerer dig for de uddannelser vi kan tilbyde på 

Social- og Sundhedsskolen, samt hvilke job- og videreuddannelsesmuligheder, du vil 
få med en af vores uddannelser inden for børne- og ældreområdet. 

 
SOSU uddannelserne uddanner til jobs, som har med mennesker at gøre. Mennesker, 
som har behov for hjælp: Børn, unge, ældre, syge eller handicappede. Derfor vil 

skolen i brobygningsforløbet give dig opgaver inden for både SOSU og PAU området, 
for at du kan opleve bredden i uddannelserne.  

 
Du kommer, i løbet af de tre 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 tre indholdsrige dage, hvor vi håber, du vil deltage aktivt, åben og 
spørgende, så du får mest muligt ud af dagene. 

Praktiske oplysninger: 
 

Mødetid:    8.10 til 14.00 
 

Dage:   Onsdag, torsdag og fredag 
 

Undervisningssted:   Reberbanen 11, 8800 Viborg 
 

 

Vi arbejder i dobbeltlektioner, og der er formiddagspause fra kl. 09.40 til 10.00 

Frokostpause fra 12.00 til 12.30.  
 
Skolen i Viborg har ingen kantine, men skolen stiller køleskab og mikroovn til 

rådighed. 
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Vi glæder os til at møde dig. 

 
På vegne af underviserene 

Med venlig hilsen 

Pia Vad Laustsen 

Pvl@sosu-stv.dk 
89124401 

Skive Afdeling 


