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TIL ELEVER I 8 KL. INTROFORLØB (2 + 3 

dags forløb) 
 
Introforløbet EUD/EUX Velfærd er for dig, der har talent for at arbejde med mennesker og 

vil gå en spændende, målrettet og anderledes vej til job, hvor du arbejder med børn, unge, 

vokse og ældre. 

 
Du vil blive præsenteret for både EUD og EUX Velfærd på SOSU. Du vil få viden om, hvad 

disse uddannelser indeholder, hvad det kræver, og hvad du kan bruge dem til. Vi tilbyder 

nogle spændende uddannelser, der åbner mange døre for videreuddannelse inden for det 

pædagogiske område eller sundhedsområdet, eks. sygeplejerske, jordemoder, pædagog, 

falckredder og ergo- eller fysioterapeut. 

 
EUD giver dig mulighed for at læse tre retninger: Du kan enten gå SOSU-hjælper, 

SOSU- assistent eller Pædagogisk Assistent-vejen. 

 
EUX Velfærd giver dig mulighed for at nytænke og udvikle fremtidens velfærd, hvis du har 

lyst til en uddannelse, der kombinerer en erhvervsuddannelse med studentereksamen, hvor 

du har fag på gymnasialt niveau. Du får således på denne måde mulighed for at søge 

videreuddannelse på linje med andre studentereksamener eller fortsætte direkte ud i job. 

 
På introforløbet på SOSU bliver du præsenteret for EUD/EUX-undervisning, og du får 

mulighed for at opleve, hvordan eleverne arbejder til dagligt. Du vil stifte bekendtskab med 

de job- og videreuddannelsesmuligheder du får med en EUD eller en EUX Velfærd. Du vil få 

et indblik i de faglige niveauer, så du kan vurdere mulighederne og omfanget af 

arbejdsopgaver på uddannelsen. En stor del af undervisningen foregår digitalt, så du vil få 

et indblik i, hvordan vi arbejder med velfærdsteknologi, farmakologi, psykologi og 

pædagogik. 

 
Hvis du har valgt 3 dags forløbet, vil der være et besøg på vores skole i Skive, hvor du 

skal besøge vores EUX læringscenter. På den måde skulle du gerne få et godt grundlag 

for at vurdere, om en EUD eller en EUX Velfærd er den rigtige uddannelse for dig. (Til dig i 3 

dags forløb:På besøgsdagen  i Skive bliver du hentet i en bus fra skolen i Viborg, da 

undervisningsdagen foregår på Social- og Sundhedsskolen i Skive.) 
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Praktiske oplysninger: 

Undervisningssted: Viborg afdelingen, Reberbanen 11, 8800 Viborg 

 
Mødetider: 8.10 til kl. 13.30 

 Torsdag besøg i Skive 8.15-14.30 (kun ved 3 dags forløb) 

 
Ved sygdom: kontakt os på 89124400 før kl. 08.00 

 

Vi arbejder i dobbeltlektioner. Der er formiddagspause fra kl. 9.40 til kl. 10.00 og 

frokostpause fra kl. 12.00 til kl. 12.30. 

Skolen har ikke en kantine, men skolen stiller køleskab og mikrobølgeovn til 

rådighed. Skolen er røgfri. 

Velkommen til nogle spændende dage i introforløb på SOSU STV! - Vi glæder os til at 

møde dig. 

 

Med venlig hilsen 
Pia Vad Laustsen 

(PVL | STV) Skive Afdeling 

 
 

 
 

 
 
 

 


