
• Pædagogik og Sundhed på SOSU Nord 
 
Sted:  Hedevold 11, 9800 Hjørring 
 
Formål: Formålene med dagene er, at du som elev får indsigt i, hvilke 

ungdomsuddannelser vi tilbyder på SOSU Nord. Du skal vide, hvordan 
undervisning foregår her på skolen og hvilket studiemiljø du vil møde her 
på stedet. 

 
Indhold: Tag på brobygning i efteråret og bliv klogere på dine muligheder og 

hverdagen på SOSU Nord. 
Du vil komme til at arbejde 1 dag med praksis i forhold til ældreplejen og 
1 dag med fokus på det pædagogiske område. 
Da det er vigtigt for os at gøre vores undervisning så praksisnær som 
muligt, vil du få mulighed for at prøve dig selv af i forhold til nogle af de 
færdigheder, man lærer på Social- og Sundhedsskolen. Undervisningen 
vil derfor bestå af både teori samt praktiske og erhvervsfaglige øvelser, 
så du kan få et bedre indblik i vores uddannelser, og hvad der er vigtigt 
at lære i vores fag. 

 
På SOSU Nord kan du uddanne dig til pædagogisk assistent, social- og 
sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.  
En uddannelse hos os er det smarte valg - også hvis du vil læse videre som 
eksempelvis sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog. 
 
Vores uddannelser giver dig blandt andet: 

• Praktisk erfaring fra den virkelige verden 
• Løn under uddannelsen 
• Mulighed for praktik i udlandet 
• Et springbræt til andre uddannelser 
• Viden om velfærdsteknologi 
• Gode jobmuligheder 
 
Se film om vores skole og uddannelser på: www.sosunord.dk/uddannelser/film/ 
 
Arbejdsform:  

Der vil være en variation mellem individuelt arbejde og gruppearbejde. 
Gruppearbejdet fylder en del i undervisningen, når man arbejder med 
mennesker. 

 
Mødetid: Du skal møde kl. 8.00 til 13.15. Vi mødes ved siden af indgangen til 

SOSU Nord fløjen, inde i den fælles forhal. Der vil være et flag lige til 
venstre for indgangen ved SOSU Nord. SOSU Nord er bygning med de 
grønne trapper. 

 
Kantine: Der er mulighed for at købe mad i kantinen eller spise medbragte 

madpakker. 
 
Øvrig info: Er du syg eller andet skal du kontakte skolen på tlf. 7221 8100. 
 
Ansvarlig: Esben Suurballe Christensen 
 
Email: essu@sosunord.dk 
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