
Praktisk information
Varighed
Sammenlagt 10 ugers undervisning

Holdstart
Marts
Juni
Oktober

Optagelse
Adgangskrav: Bestået dansk og matematik svarende til 9. klasse eller derover.

Du kan optages, hvis du:
- ikke har adgang til grundforløb 1
- ikke tidligere har gennemført GF1/ GF2
- ikke tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse.

Tilmelding
Du søger om optagelse på optagelse.dk

Kontakt
Kontakt vores rekrutteringsvejledere, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

Birgitte Lykke Rasmussen

blr@sosuoj.dk

25 16 38 23

4

Heidi Hvorslev Nickelsen

hhn@sosuoj.dk

24 28 52 38

GF+
Vil du kickstarte 

din omsorgskarriere?

10 uger
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GF+ Omsorg, sundhed og pædagogik
GF+ er for dig, der vil kickstarte din omsorgskarriere som SOSU Hjælper, SOSU 
Assistent eller Pædagogisk Assistent. 

GF+ er for dig, som har afsluttet grundskolen for mere end 2 år siden, og har 
brug for et fagligt og personligt løft før Grundforløb 2. 

Undervisning og fag
Undervisningen på GF+ er inddelt i temaer med fokus på,  at du træner 
simulation og praksisnære aktiviteter og opgaver i en SOSU-faglig og 
pædagogisk kontekst.

Omdrejningspunktet for undervisningen er omsorg, sundhed og pædagogik. 
Du vil løbende få feedback, så du udvikler dig både fagligt og personligt. 
Målet er, at du bliver godt rustet til et Grundforløb 2.

Fag på GF+ 
Undervisningen består af erhvervsfag og et såkaldt kombinationsfag, der 
indeholder dansk, samfundsfag, regning og praktikpladssøgning. 

Der er i alt 5 ½ ugers undervisning i kombinationsfag og 4½ ugers undervisning i 
erhvervsfag.

Grundforløb

GF+
10 uger 

Grundforløb 2 
20 uger

Grundforløb   

SOSU Hjælper
SOSU Assistent
Pædagogisk Assistent

Fra 1 år, 2 måneder til 2 år og 
10 måneder

Hovedforløb

Samfundsfag

 •SOSU-faget/det pædagogiske fags 
rolle i velfærdssamfundet

 •Demokratiforståelse

 •Privatøkonomi

 •Livsstil og arbejdsmarkedsforhold.

Praktikpladssøgning

 •Den gode ansøgning og 
samtaleteknik

 •Kendskab til praktikpladsen.dk

 •Kendskab til hvordan man indgår en 
uddannelsesaftale.

Erhvervsfag 

 •Tolerance, samarbejde og fællesskab

 •Selvforståelse og refleksion 

 •Faglig identitet og arbejdspladskultur

 •Faglig kommunikation

 •Personlig afklaring ift. 
uddannelsesvalg.

Dansk 

 •Læsning og forståelse af faglige 
tekster rettet mod SOSU-
uddannelserne og den pædagogiske 
assistentuddannelse

 •Fremstilling af skriftlige og mundtlige 
produkter, som kan anvendes til 
mundtlig fremlæggelse.

Regning

 •Fokus på regning som grundlag for 
naturfag.

Studiestrategier

 •Studieteknik

Fag på GF+

2 3

GF+_mar 2020.indd   2GF+_mar 2020.indd   2 18-03-2020   14:37:4118-03-2020   14:37:41


