
Dokumentation af relevant erhvervserfaring 
I forbindelse med udarbejdelsen af en personlig uddannelsesplan kræves der dokumentation for relevant 
erhvervserfaring erhvervet inden for de sidste 4 år, jf. BEK nr. 535 af 27/04/2020 bilag 1, SSH og BEK nr 527 
af 27/04/2020 bilag 2, SSA.  
Erfaringen vurderes af skolen og kan give grundlag for dels adgang til et EUV1 forløb (særligt tilrettelagt 
uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse) dels for en afkortning af 
praktikperioden.  

Erklæringen udfyldes og underskrives af tidligere arbejdsgiver og sendes  ann rn  a 
n  . / n r /

Udfyldes af ansøger: 

Navn: CPR: 

Adresse: By: 

Email: Telefonnr.: 

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid: 

Udfyldes af arbejdsgiver: 
Arbejdsgiver navn: Arbejdsgiver telefonnummer: 

Arbejdsstedets navn:  Medarbejderen er/ var ansat i perioden: 

Beskriv arbejdsplads: Sæt kun et kryds: 

Hjemmeplejen 
Plejecenter 
Dag- og botilbud for mennesker med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse 

Ansattes jobfunktion Hvis ja- sæt X 

Har erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt 



Har den ansatte væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver: 
Ja                 Nej  

Hvis ”ja” – giv mindst to eksempler herpå: 
1. 

2. 

3. 

Har den ansatte indgået i et team: 
Ja                 Nej  

Hvis ”ja” – giv mindst ét eksempel herpå: 
1. 

2. 

Har den ansatte indgået i faglig sparring: 
Ja                  Nej 

Hvis ”ja” – giv mindst ét eksempel herpå: 
1. 

2. 

Yderligere kommentarer: 

Undertegnede arbejdsgiver bekræfter ovenstående 

__________________________________________ 
Dato, underskrift og stempel 



Bilag 1 
Kriterier for godskrivning for social- og sundhedshjælper 

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov 
om erhvervsuddannelser 

  
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående 
arbejdsområder: 
- hjemmeplejen 
- plejecentre 
  
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner: 
- Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt 
- Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver 
- Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team 
- Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring 
  
Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før 
uddannelsens start. 
  

 

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning. 

Relevant erhvervserfaring Varighed 
Afkortning for 

eud og euv 
(skoleuger) 

Afkortning 
for eud og 

euv 
(praktik 

måneder) 
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere 
erfaring med nedenstående jobfunktioner: 
- skal have erfaring fra flere vagtlag med 
hovedvægt på dagvagt, 
- skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og 
omsorgsopgaver, 
- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team, 
og 
- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig 
sparring, 
på nedenstående jobområder: 

      

Hjemmeplejen 8 
måneder 

- 3 måneder 

Plejecenter 8 
måneder 

- 3 måneder 

Dag- og botilbud for mennesker med fysisk 
og/eller psykisk funktionsnedsættelse 

8 
måneder 

- 1,5 måned 
 



Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens 
start. 

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning. 

Uddannelse Titel Udd. 
kode 

Afkortning for eud og 
euv 

(skoleuger) 
Ved mindre end 2 års 

relevant 
erhvervserfaring jf. 

Kriterier for vurdering 
af om eleven har 2 års 

relevant 
erhvervserfaring 

Afkortning for eud 
og euv 

(skoleuger) 
Ved 2 års relevant 
erhvervserfaring jf. 

Kriterier for vurdering 
af om eleven har 2 års 

relevant 
erhvervserfaring 

Afkortning 
for eud og 

euv 
(praktik 

måneder) 

Eud Pædagogisk 
assistent 

2002 - - 4 måneder 

Eud Hospitalsteknisk 
assistent 

1330 - - 2 måneder 

Eud Tandklinikassistent 1770 - - 2 måneder 
AMU Rehabilitering som 

arbejdsform 
40125 Samlet 1,6 uge Samlet 3 uger - 

Medvirken til 
rehabilitering 

40126 

Træning i eget hjem 47262 
Faglig styring og 
dokumentation i FS 
III 

48570 

Hverdagslivet i 
omsorgsarbejdet 

40596 

AMU Kvalitet i offentlige 
velfærdsydelser 
Samarbejde med 
pårørende 
Magt og omsorg 
Tidlig opsporing af 
sygdomstegn 
Arbejde med ældre i 
eget hjem 

46977 
45602 
44627 
46874 
42679 

Samlet 2 uger Samlet 4 uger - 

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) skal være erhvervet inden for de seneste fire år før 
uddannelsens start. 

 

 



Bilag 2 
Kriterier for godskrivning social- og sundhedsassistent 

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov 
om erhvervsuddannelser 

For at opfylde kravet om 2 års relevant erhvervserfaring*) skal eleven kunne dokumentere 
erhvervserfaring af mindst ½ års varighed fra hvert af de tre nedenstående arbejdsområder: 
- Det nære sundhedsvæsen 
- Somatik 
- Psykiatri 
  
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner: 
- Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt 
- Skal have arbejdserfaring med selvstændigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, 
grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, dokumentation af sygepleje, rehabiliterende 
indsatser samt anvendelse af velfærdsteknologi 

  
Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før 
uddannelsens start. 
  
*) Note: 
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant 
erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden 
grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og 
afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for 
overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, 
hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse. 

 

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning. 

Relevant erhvervserfaring Varighed 
Afkortning for 

eud og euv 
(skoleuger) 

Afkortning 
for eud og euv 

(praktik 
måneder) 

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring 
som ufaglært med nedenstående jobfunktioner: 
- skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt 
på dagvagt, 
- skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og 
omsorgsopgaver, 
- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team, 
og 
- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig 
sparring, 
på nedenstående jobområder: 

      



Hjemmeplejen 8 
måneder 

- 1,5 måned 

Plejecenter 8 
måneder 

- 1,5 måned 

Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller 
psykisk funktionsnedsættelse 

8 
måneder 

- 1 måned 
 

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens 
start. 

Som udgangspunkt skal afkortning af praktikuddannelsen ske ved at afkorte praktik i det nære 
sundhedsvæsen. 

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever 

Uddannelse Titel Udd. 
kode 

Afkortning for 
eud og euv 
(skoleuger) 

Afkortning 
for eud og 

euv 
(praktik 

måneder) 

  
Social- og sundhedshjælper uddannet efter 
bekendtgørelse nr. 1073 af 17. december 2001 
eller tidligere 

  5 uger 5 måneder 

Eud Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 2003 
2004 

5 uger 5 måneder 

Eud Social- og sundhedshjælper 2007 5 uger 5 måneder 
Eud Pædagogisk assistent 2002 - 2 måneder 
  Plejehjemsassistent   - 3 måneder 
  Sygehjælpere   - 3 måneder 
  Plejere   - 3 måneder 

 

Som udgangspunkt skal afkortning af praktikuddannelsen ske ved at afkorte praktik i det nære 
sundhedsvæsen. Afkortningen på baggrund af uddannelser jf. skema 3 kan ikke suppleres med 
standardafkortning på baggrund af relevant erhvervserfaring, jf. skema 2. Såfremt eleven både opfylder 
krav til afkortning jf. skema 2 og skema 3, skal eleven alene afkortes efter skema 3. 

 


