Tag en uddannelse med mening
i Faxe Kommune
Kunne du tænke dig en spændende og alsidig uddannelse,
hvor vi har dig i centrum, hvor vi har fokus på at give dig høj faglighed, medbestemmelse og verdens bedste kolleger?
Så er vi dit nye uddannelsessted.
Uddannelsen
Du kan både blive SSH (social- og sundhedshjælper,
SSA (social- og sundhedsassistent) og PA (pædagogisk assistent).
Grundforløb først
Inden du starter i uddannelse, skal du igennem
grundforløb (GF). Kommer du direkte fra folkeskolen, skal du igennem både GF1 og herefter GF2.
Ellers starter du direkte på GF2.
Uddannelserne veksler mellem skole og praktik.
SSH - Social- og Sundhedshjælper
Du lærer at yde omsorg og personlig og praktisk
hjælp til ældre mennesker i deres hjem eller på et
plejehjem. Du vil komme til at arbejde med mennesker, der har behov for din hjælp til at få dagligdagen
til at fungere.
Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder.
SSA - Social– og Sundhedsassistent
Du lærer at yde omsorg, personlig hjælp og pleje til
ældre, svækkede eller syge mennesker. Du får viden

om sygdomme og symptomer, forebyggelse og
behandling. Du lærer også at vejlede og motivere til
at klare hverdagen bedst muligt eller for eksempel
at genoptræne efter sygdom. Du kommer i praktik
på plejecenter i hjemmepleje og på sygehus og i
psykiatri.
Uddannelsen varer 2 år og 10 måneder.
PA - Pædagogisk Assistent
Du lærer at støtte børn og unge, så de kan udvikle
sig og trives. I løbet af uddannelsen får du erfaring
med leg, bevægelse og andre udviklende aktiviteter.
Du lærer også at kommunikere og skabe kontakt,
ligesom du også kan lære at arbejde med voksne
med særlige behov.
Uddannelsen varer 2 år og 1,5 måned.
Praktik i udlandet
Du har mulighed for at komme i praktik i udlandet.

Optagelseskrav
For at blive optaget skal du minimum have et karaktergennemsnit fra folkeskolen på 2 i dansk og
matematik
Mere information
Du er velkommen til at kontakte: Uddannelses– og udviklingskonsulent
Åse Høybye på 5155 1319 eller på mail: aash@faxekommune.dk
eller administrativ medarbejder Helle Franck på 5620 3398 eller på
mail: hfran@faxekommune.dk

Fotos: Colourbox og Faxe Kommune

Løn/voksenelevløn
Du har mulighed for voksenelevløn og voksenlærlingeløn under uddannelserne.

