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Fag i uddannelsen
• Pædagogik
• Psykologi
• Kommunikation
• Sundhed
• Bevægelse og idræt
• Natur og udeliv
• Digital kultur
• Kulturelle udtryksformer og 

aktiviteter
• Arbejdsmiljø og ergonomi
• Dansk (c), Samfundsfag (c), 

Engelsk (e) valgfrit.
Der er også valgfag, og du skal 
måske have brand og førstehjælp. 

Vi arbejder med temaer
Uddannelsen er inddelt i temaer, der 
varer mellem 1 og 3 uger. Det kan fx 
være ’Forskelligheder og fællesska-
ber’ og ’Køn og identitet’. 

Temaerne opbygges omkring kom-
petence- og fagmål fra flere forskel-
lige fag, og skaber en rød tråd for 
indholdet. Fagene tænkes derfor 
sjældent som adskilte fag.

Der er ofte gruppearbejde, både små 
opgaver i løbet af dagen, eller læn-
gerevarende opgaver, hvor I plan-
lægger, udfører og evaluerer. Fx et 
rytmik-forløb eller en matematikleg.  

Der er rollespil/teater, hvor du kan 
øve dig på at holde trivselssamtale 
med forældre eller konfrontere en 
kollega du er uenig med.

Der er projektorienteret arbejde, hvor 
man over en uge fx skal lave et even-
tyr og slutte af med at fremføre det 
foran et publikum.
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Vil du vide mere om indholdet på uddannelsen og gerne høre fra nogle, der har gået på uddannelsen? 
Læs med her og kig også ind på sosuh.dk, hvor du bl.a. finder forløbsplaner, hvis du vil vide, præcis 
hvornår du skal i skole og har ferie, eller vil læse den lokale undervisningsplan, hvor der står (næsten) alt 
om din uddannelse, og det du skal lære.

Sådan er undervisningen
Vi tager højde for, at I kommer med 
masser af praksiserfaring og ind-
drager det i undervisningen. Vi har 
fokus på, at det du lærer, skal kunne 
bruges i din praksis.

Du vil møde mange forskellige under-
visningsformer, det giver afveksling 
og bedre læring. 

Der er klassisk tavle-undervisning 
med løbende dialog om indholdet, 
fx om pædagogikkens historie eller 
specifikke diagnoser.

Der er praktisk undervisning indenfor 
de kreative aspekter af uddannelsen, 
fx værkstedsaktiviteter og musik. Du 
lærer forskellige metoder til, hvordan 
du selv udfører aktiviteter.

Kontakt uddannelsesvejlederne via vejledning@sosuh.dk / 2510 3600 - og læs mere på sosuh.dk
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Kontakt uddannelsesvejlederne via vejledning@sosuh.dk / 2510 3600 - og læs mere på sosuh.dk

Hvad siger eleverne?
Vores elever er glade for deres ud-
dannelse! Det er sjovt og spændende 
at udvikle sig både fagligt og person-
ligt. Også selvom det til tider er hårdt 
og udfordrende at være tilbage på 
skolebænken. 

Eleverne sætter pris på at få ny 
viden og en bedre forståelse af den 
arbejdshverdag, de kommer fra. Og 
når de kommer retur på arbejdet, 
oplever mange en stor tilfredshed 
ved at have bedre indsigt og handle-
muligheder i det der sker, i de men-
nesker og udfordringer de møder. 

Dette er de erfaringer, vores under-
visere og vejledere har samlet op - 
læs også hvad eleverne selv siger. 

“Et spændende år fyldt med 
ny viden, godt klassemiljø og 
meget kompetente lærere.“

“Alle lærerne fortjener en tak for, at 
have været engagerede, motiverede, 

kompetente og for at have god  
humor og forståelse.“

“Dialogerne og diskussionerne er 
altid spændende og meget givende. 

Alle lærerne er gode til at få en  
til at tænke lidt dybere, og sætte 

tingene i perspektiv.”
“Hele forløbet har givet mening, 

men det blev for alvor udviklende og 
spændende, da vi tog hul på de lidt 

mere komplicerede teorier.”

“Det er godt med differentiering i 
undervisningen. Én underviser har fx 
næsten altid bevægelse på program-
met. Det har været meget menings-
fuldt at lege de aktiviteter, vi har talt 

om i undervisningen.” 


