Klar til SOSU

Et skridt på vejen til øget beskæftigelse i velfærdssektoren i Faxe

Baggrund
Faxe kommune har aktuelt udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt mange kvalificerede medarbejdere til social- og
sundhedsområdet. Der er behov for at tænke nye veje i forhold til rekruttering af elever til social- og
sundhedshjælperuddannelsen såvel som til social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Andelen af ældre vokser, og befolkningen lever længere med sygdom. Ungdomsårgangene er små, og der bliver dermed
færre unge til at uddanne sig indenfor velfærdsuddannelserne herunder SOSU-uddannelserne. Det kan derfor give mening at
rette blikket mod andre grupper af potentielle SOSU-medarbejdere.
For at løse denne opgave foreslår VUC Storstrøm og ZBC at der i tæt samarbejde med Faxe kommune iværksættes et treårigt
projekt, hvor der bl.a. som et forsøg etableres et udbud af det sundhedsrettede grundforløb 2 i Faxe.

Formål: Flere i job på social- og sundhedsområdet i Faxe kommune.

Bliv klar til SOSU - Som vi kører det i dag
AMU kursusforløb, hvor eleverne får mulighed for at afprøve faget
og styrke faglige og personlige kompetencer.

Opbygning:

Praktisk hjælp til
ældre
15 dage

Konflikthåndtering i
SOSU arbejdet
3 dage

Generel hygiejne i
socialt og pædagogisk
arbejde
2 dage

Herefter kan eleverne søge ind på GF2 (Forudsat at de har opnået
karakteren 02 i dansk og matematik på 9. kl. niveau)

Medvirken til
rehabilitering
3 dage

Ergonomi inden for
faglærte og ufaglærte
job
2 dage

Mere end et traditionelt uddannelsesforløb
METODE
Et sammenhængende forløb hvor deltagerne oplever, at de er i færd
med tage en social- og sundhedsuddannelse fra første dag – uanset
hvilken uddannelsesinstitution de er i kontakt med.
Samtidig bygger forløbet på en anerkendende tilgang, der tager højde
for at deltagerne har meget forskellige forudsætninger, og derfor har
brug for fleksible forløb.

SAMARBEJDSPARTNERE

RELATION OG PROGRESSION

Målgruppen kan være borgere med anden etnisk baggrund end dansk,
enlige forsørgere, unge mødre og ledige som kan være
uddannelsesparate/aktivitetsparate til at arbejde inden for social- og
sundhedsområdet, fortrinsvis som social- og sundhedshjælpere eller
social- og sundhedsassistenter.

Der skal skabes en relation mellem deltagerne, skolen og praksis, så
deltagerne opnår tillid og tryghed i forløbet, fx gennem brug af
individuelle kontaktlærere. Samtidig introduceres deltagerne for
konkrete arbejdsopgaver på social- og sundhedsområdet, så de får et
tydeligt billede af deres fremtidige jobmuligheder, så de hurtigst
muligt kommer i beskæftigelse.
TVÆRFAGLIGT, SAMARBEJDE
Tværfagligt samarbejde der skaber et sammenhængende forløb for
deltagerne:

Faxe Kommune
VUC Storstrøm
SOSU ZBC
MÅLGRUPPE

Forskellige indgange til SOSU afhængig af behov
GF2
GF+
Klar til SOSU
Mulighed for personlig
udvikling
12
10
Mulighed for at styrke
faglige komptencer

8
6

Mulighed for at styrke det
danske sprog

4
2
0

Mulighed for nærhed - Et
lokalt uddannelsesudbud

Mulighed for ekstra
personlig støtte i starten

Mulighed for tid og
afprøvning

Nærhed i mindst 35 uger

2 UGERS
INTRO PÅ
SKOLE I FAXE

12 UGERS
PRAKTIK
I FAXE
KOMMUNE

4 UGERS SKOLE
I FAXE

HEREFTER
MULIGHED FOR
MERE PRAKTIK
INDEN VIDERE
FORLØB, HVIS
MAN HAR BEHOV
FOR DET – ELLER
HVIS DER ER
NOGLE UGER TIL
OPSTART PÅ
GF+/GF2

EVT. 10 UGERS
GRUNDFORLØB
PLUS I FAXE
- FOR DEM, DER
HAR BEHOV.
--ALTERNATIVT
MULIGHED FOR
10 UGERS EKSTRA
PRAKTIK INDTIL
GF2 START

20 UGERS
GRUNDFORLØB
2 SU I FAXE

Fleksibilitet for den enkelte

FVU forbered ende dansk og
mat. udd. 2 x
gange pr. uge

INTRO FORLØB
Klar til SOSU på
VUC Faxe

Mulighed for
supplerende
FVU via VEU hos
VUC Faxe under
eller efter
uddannelsen

Hovedforløb
Køge/Ringsted

Løbende
vejledning i
praktikken af
en uddannet
SSH

12 UGERS PRAKTIK
og FVU dansk og
matematik 2 gange
om ugen

Følg en
uddannet
SSH
Mentor/
kontaktlærerfunktion
ugentlig
opfølgning

Gentage de 12 ugers
praktik forløb
inklusiv FVU dansk
og matematik

GF2 I FAXE

GRUNDFORLØB PLUS
Uddannelsesforløbet
GF+ på VUC FAXE

4 UGERS FORLØB
Klar til SOSU på
VUC FAXE

Indhold i introforløbet
Klar til SOSU starter med 2 ugers forløb på VUC i Faxe. Forløbet afholdes i samarbejde mellem VUC Storstrøm og ZBC. Målet med de to
uger er at spore deltagerne ind på SOSU-området, gøre dem klar til det videre forløb, herunder et særligt fokus på at gøre deltagerne
klar til den kommende virksomhedspraktik.
Indhold i introugerne

• FVU test (læsning og matematik)
• Tilbagemelding på testen herunder vejledning ift. behov for FVU-undervisning
• Opstart af FVU-undervisning i læsning og matematik
• Grundlæggende om hygiejne og personlig pleje
• Mødet med en uddannet social- og sundhedshjælper. Hvad byder arbejdet som social- og sundhedshjælper på?
• Mødet med en borger med en anden etnisk baggrund, der modtager hjælp fra hjemmeplejen i det daglige, og en pårørende. Hvilken
betydning har det, og hvad er vigtigt at være opmærksom på
• Grundlæggende om almen fødevarehygiejne
• Ergonomi – hvad er vigtigt at vide og kunne inden praktikken
• Herefter virksomhedspraktik i xx antal uger. Undervejs i virksomhedspraktikken fortsætter deltagerne med at komme på
uddannelsescenteret til undervisning i FVU læsning og FVU matematik
• Besøg af hjemmeplejen

12 ugers praktik
Jobcenteret sammensætter praktikken i samarbejde
med borgeren. Praktikforløbet skal i alt være
på 12 uger.
Jobcenteret vil blandt andet have fokus på, om
borgeren aktivitetsparat eller jobparat i forhold til
praktikkens sammensætning.
Praktikkens indhold

• Introduktion til det danske SOSU-arbejde.
• Følge en uddannet medarbejder med relevante opgaver i en praksisnær hverdag.
Vejleder fra praktikken vil modtage en struktureret forløbsplan for deres elever.
• Kombinere praktikken med FVU dansk/matematik – så dette vil blive styrket.
Jobcenteret vil være synligt for deltagerne i forhold til opsamlende og støttende
samtaler undervejs i praktikken.

•

4 ugers skoleforløb - Klar til SOSU
Efter praktikken ligger der et 4 uger langt forløb på VUC Storstrøm. Formålet med dette forløb er at gøre
deltagerne endeligt klar til at påbegynde et ordinært uddannelsesforløb som social- og sundhedshjælper.
Forløbet vil blive varetaget i samarbejde med ZBC og VUC Storstrøm.
Indhold i forløbet:
• Fokus på naturfag understøttet af FVU matematik
• Fortsat FVU dansk
• Rollen som fagperson og myndighedsperson
• Pligter og lovgivning
• Arbejde med egne styrker
• Læring og samarbejde
• Kommunikation
• Konflikthåndtering
• Omsorg og pleje
• Mødet med borgeren
• Etik og etiske dilemmaer
• Oplæg om mod og om at overskride egne grænser
• Det videre forløb klar til GF+ og GF2, eleverne vurderes til hvad de skal

Det ordinære uddannelsesforløb
Herefter er deltageren klar til at gå i gang med et ordinært uddannelsesforløb.
Det må forventes, at nogle af deltagerne vil have gavn af de 10 uger, som GF+
giver mulighed for.
Her vil der blive arbejdet med grundfag og med erhvervsfag rettet mod SOSUuddannelserne.
Der lægges op til at deltagerne får en uddannelsesaftale allerede fra og med
GF+.
Eleverne vil i afslutningen af Klar til SOSU få besked, om de skal begynde GF+.
Det er ikke nødvendigvis alle deltagere, der skal have GF+. De der ikke skal
have GF+, går videre på GF2 SU.
Efter endt ordinært GF+ overgår deltageren til at være ordinær elev på GF2
SU.
Dette forløb varer 20 uger og giver efterfølgende adgang til både social- og
sundhedshjælper- og til social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Under eller efter ordinært uddannelsesforløb vil der være mulighed for
supplerende FVU via VEU hos VUC i Faxe.
•

Uddannelsesgaranti
Før GF2:

•

ZBC stiller online værktøj til rådighed til alle interesserede, der ønsker at søge ind på grundforløb 2.

•

Fælles kampagne Faxe/ZBC/VUC Storstrøm om SOSU uddannelserne

•

Elever, der er uddannelsesparate, inviteres til samtale mhp. ansættelse, hvis eleven findes kvalificeret, jf. Faxe Kommunes
ansættelsesprocedure

GF2:

•

Ansættelse af elever til både SSA og SSH (der vil være lønrefusion fra AUB)

•

Elever, der vurderes ikke at være kvalificerede til ansættelse tilbydes en mentor fra Jobcentret i Faxe til formål at gøre dem
kvalificeret

Efter GF2:

•

Ansættelse på GF2 indebærer en garanti om at eleven kan fortsætte på hovedforløb på ZBC i Næstved

Bliv klar til SOSU
(AMU)

Praktisk hjælp til
ældre

Konflikt-håndtering i
SOSU arbejdet

Generel hygiejne i
socialt og
pædagogisk arbejde

Medvirken til
rehabilitering

Ergonomi inden for
faglærte og
ufaglærte job

5 uger

15 dage

3 dage

2 dage

3 dage

2 dage

Grundforløb 2
SSA/SSH

Social og sundhedshjælper: Hovedforløb: 1 år 2 mdr.

Skole
20 uger

Skole
1 uge

Grundforløb 2
SSA/SSH

Social og sundhedsassistent: Hovedforløb: 2 år 9 mdr. 3 uger

Skole
20 uger

Skole
2 uger

Praktik
13 uger

Praktik
13 uger

Skole
8 uger

Skole
3 uger

Praktik
9 uger

Praktik
9 uger

Skole
5 uger

Skole
9 uger

Praktik
16 uger

Praktik
13 uger

Skole
3 uger

Skole
15 uger

Social og sundhedsassistent: Hovedforløb: 2 år 9 mdr. 3 uger
Praktik
14 uger

Skole
15 uger

Praktik
10+2 uger

Skole
3 uger
(EUD+EUV3)

Praktik
19 uger

Skole 3 uger

Elevernes økonomi under uddannelsen
Deltagerne vil modtage forskellige former for ydelser samt elevløn undervejs i uddannelsesforløbet.
Eleverne kan dog kun få elevløn under forudsætning af, at de vurderes parate til at indgå en uddannelsesaftale.
Kriterier for at eleven kan tilbydes en elevplads efter endt praktikforløb

• Dokumenteret mødestabilitet
• Loyalitet for kolleger
• Robusthed ift. gennemførsel
• Udstråler modenhed
• Evne til at modtage konstruktiv kritik
• Nysgerrighed efter læring
• Interesse for faget
• Behagelig og professionel fremtoning
• Evne til at sende en reel ansøgning og CV
Hvordan vi sikrer et ydelsesgrundlag for deltagerne fra start i forløbet, drøftes på mødet 4. kvartal 2020.

Rekruttering til Klar til SOSU
Tæt samarbejde med Projekt Helhedsplanen i Lolland kommune.
Medarbejdere i Helhedsplanen har adgang til familier, hvor f.eks. moderen i familien
er selvvalgt hjemmegående.
Medarbejdere i Helhedsplanen kan være med til at motivere relevante borgere til at
begynde på Klar til SOSU og videre give oplysninger til jobcenteret.
Tæt samarbejde med Faxe kommunes forskellige relevante afdelinger i jobcenteret.
Jobcenteret vil kunne finde relevante borgere til forløbet samt være med til at
motivere dem til at starte op.
Det er en væsentlig forudsætning for projektets succes, at der kan rekrutteres
tilstrækkeligt mange deltagere til forløbet. Det er derfor væsentlig, at de deltagende
uddannelsesinstitutioner og Faxe Kommune sammen forpligter sig til at rekruttere det
nødvendige antal deltagere.

Fokus på fastholdelse
Kontaktlærer
Kontaktlæreren vil have ugentlig kontakt til deres elever og være bindeled til en
mentor fra jobcenteret.
Alle får en personlig mentor
Da forløbet er præget af mange skift og omstillinger, prioriteres det at give
eleverne en personlig mentor, der følger dem gennem hele forløbet.
Det skal være en de kan snakke med undervejs i medgang og modgang.
En der ser dem hver især.
Desuden en faglig mentor i praktikken
Elever på holdet ”Klar til SOSU”, vil i praktikken få tilknyttet en faglig mentor, så
tvivlsspørgsmål håndteres løbende, så der opnås den bedste forståelse og læring.
ZBC arbejder struktureret med fastholdelse. Det er afgørende at eleverne oplever
at de indgår i et fællesskab og at de finder undervisningen relevant og motiverende.
Den primære fastholdelsesindsats ligger hos kontaktlærere, undervisere og
underviserteamet.

Succeskriterier
- Specifikke
- Målbare
- Attraktive
- Realistiske
- Tidsbestemte
METODE : Kvantitativ evaluering
Hvor mange er visiteret ind og ud af projektet - årsag til udvisitering?
Hvor mange påbegynder uddannelsesforløbet som SSH?
Hvor mange gennemfører uddannelsesforløbet som SSH?
Hvor mange ansættes efter endt uddannelsesforløb?
Ordinær optagelse på grundforløb 2 med retning mod social- og sundhedshjælperuddannelsen
efter endt praktikforløb.

