Skole-praktikplan for social-og sundhedsassistent
August 2021
EUV2-elever
Uddannelsesperiode:
Uddannelsesafsnit:

06.09.2021 - 21.05.2024, 2 år, 8 mdr. og 2 uger
Tidsrum:

Ferieperioder*:

(10%/5 ugers teoriafkortning)
Kommunal praktik 1a
(22 uger – minus 2 uges ferie –
i alt 20 uger)

Skoleperiode 1b
(10 uger / 50 dage)

Kommunal praktik 1b
(17½ uger – minus 3 ugers ferie –
i alt 14½ uger)

Skoleperiode 2
(14 uger / 70 dage)

06.09.21 - 06.02.22

07.02.22 - 20.04.22

21.04.22 - 21.08.22

Skoleperiode 3
(16 uger / 80 dage)

Somatik praktik – hospital P3a
(12 uger)

Somatik praktik – kommunal P3b
(24 uger – minus 2 uges ferie –
i alt 22 uger)

Skoleperiode 4
(3 uger / 15 dage)

Ferie:
uge 28-29-30

(15 dage)

22.08.22- 27.11.22

Psykiatripraktik
(18 uger – minus 2 ugers ferie –
i alt 16 uger)

Ferie:
Ferie uge 42 (5 dage)
Juleferie 5 feriedage (23/12-21 - 2/1-22)

28.11.22 – 02.04.23

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

03.04.23 - 21.08.23

Ferie:
uge 28-29-30

(23/12-22 – 1/1-23)

(15 dage)

22.08.23 - 13.11.23

14.11.23 – 28.04.24

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

(22/12-23 –2/1-24)

29.04.24 - 21.05.24

Evt. yderligere ferie skal afholdes i praktikperioderne, efter aftale med praktiksted og arbejdsgiver
Hvis du er i tvivl om du har optjent ferie, skal du kontakte din arbejdsgiver om dine muligheder for ferie
Den 5/6 og 31/12 tæller som en hel skoledag, de manglende uv.timer lægges på andre dage.
Afsluttende prøve: Uge 20 2024
Afslutning: Tirsdag den 21.05.2024
Ret til ændringer forbeholdes

27-10-20
Bekendtgørelsesændringen fra juni 2017 er indarbejdet i skolepraktikplanen

Skole-praktikplan for social-og sundhedsassistent
August 2021
EUV2-elever med SSH-uddannelse
Uddannelsesperiode:
Uddannelsesafsnit:

14.03.2022 - 21.05.2024, 2 år, 2 mdr. og 1 uge
Tidsrum:

Ferieperioder*:

Standardafkortning for SSH
(5 mdr. praktik og 5 ugers teori +
10%/5ugers teori)

Skoleperiode 1b
(5 uger / 25 dage)

Kommunal praktik 1b
(17½ uger – minus 3 ugers ferie –
i alt 14½ uger)

Skoleperiode 2
(14 uger / 70 dage)

14.03.22 - 20.04.22

21.04.22 - 21.08.22

Skoleperiode 3
(16 uger / 80 dage)

Somatik praktik – hospital P3a
(12 uger)

Somatik praktik – kommunal P3b
(24 uger – minus 2 uges ferie –
i alt 22 uger)

Skoleperiode 4
(3 uger / 15 dage)

(15 dage)

22.08.22- 27.11.22

Psykiatripraktik
(18 uger – minus 2 ugers ferie –
i alt 16 uger)

Ferie:
uge 28-29-30

28.11.22 – 02.04.23

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

03.04.23 - 21.08.23

Ferie:
uge 28-29-30

(23/12-22 – 1/1-23)

(15 dage)

22.08.23 - 13.11.23

14.11.23 – 28.04.24

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

(22/12-23 –2/1-24)

29.04.24 - 21.05.24

Evt. yderligere ferie skal afholdes i praktikperioderne, efter aftale med praktiksted og arbejdsgiver
Hvis du er i tvivl om du har optjent ferie, skal du kontakte din arbejdsgiver om dine muligheder for ferie
Den 5/6 og 31/12 tæller som en hel skoledag, de manglende uv.timer lægges på andre dage.
Afsluttende prøve: Uge 20 2024
Afslutning: Tirsdag den 21.05.2024
Ret til ændringer forbeholdes

26-11-20

Skole-praktikplan for social-og sundhedsassistent
August 2021
EUV2-elever med 1½ mdrs afkortning p.g.a. relevant
erhvervserfaring
Uddannelsesperiode:
Uddannelsesafsnit:

18.10.2021 - 21.05.2024, 2 år, 7 mdr.
Tidsrum:

Ferieperioder*:

(10%/5 ugers teoriafkortning + 6
ugers praktikafkortning)
Kommunal praktik 1a
(16 uger – minus 2 uges ferie –
i alt 24 uger)

Skoleperiode 1b
(10 uger / 50 dage)

Kommunal praktik 1b
(17½ uger – minus 3 ugers ferie –
i alt 14½ uger)

Skoleperiode 2
(14 uger / 70 dage)

18.10.21 - 06.02.22

07.02.22 - 20.04.22

21.04.22 - 21.08.22

Skoleperiode 3
(16 uger / 80 dage)

Somatik praktik – hospital P3a
(12 uger)

Somatik praktik – kommunal P3b
(24 uger – minus 2 uges ferie –
i alt 22 uger)

Skoleperiode 4
(3 uger / 15 dage)

Ferie:
uge 28-29-30

(15 dage)

22.08.22- 27.11.22

Psykiatripraktik
(18 uger – minus 2 ugers ferie –
i alt 16 uger)

Ferie:
Ferie uge 42 (5 dage)
Juleferie 5 feriedage (23/12-21 - 2/1-22)

28.11.22 – 02.04.23

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

03.04.23 - 21.08.23

Ferie:
uge 28-29-30

(23/12-22 – 1/1-23)

(15 dage)

22.08.23 - 13.11.23

14.11.23 – 28.04.24

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

(22/12-23 –2/1-24)

29.04.24 - 21.05.24

Evt. yderligere ferie skal afholdes i praktikperioderne, efter aftale med praktiksted og arbejdsgiver
Hvis du er i tvivl om du har optjent ferie, skal du kontakte din arbejdsgiver om dine muligheder for ferie
Den 5/6 og 31/12 tæller som en hel skoledag, de manglende uv.timer lægges på andre dage.
Afsluttende prøve: Uge 20 2024
Afslutning: Tirsdag den 21.05.2024
Ret til ændringer forbeholdes

26-11-20

Skole-praktikplan for social-og sundhedsassistent
August 2021
EUV2-elever med 2 mdrs afkortning p.g.a. pædagogisk
assistentuddannelse
Uddannelsesperiode:
Uddannelsesafsnit:

08.11.2021 - 21.05.2024, 2 år, 6 mdr. og 2 uger
Tidsrum:

Ferieperioder*:

(10%/5 ugers teoriafkortning +
2 mdrs praktikafkortning)
Kommunal praktik 1a
(13 uger – minus 1 uges ferie –
i alt 12 uger)

Skoleperiode 1b
(10 uger / 50 dage)

Kommunal praktik 1b
(17½ uger – minus 3 ugers ferie –
i alt 14½ uger)

Skoleperiode 2
(14 uger / 70 dage)

08.11.21 - 06.02.22

07.02.22 - 20.04.22

21.04.22 - 21.08.22

Skoleperiode 3
(16 uger / 80 dage)

Somatik praktik – hospital P3a
(12 uger)

Somatik praktik – kommunal P3b
(24 uger – minus 2 uges ferie –
i alt 22 uger)

Skoleperiode 4
(3 uger / 15 dage)

Ferie:
uge 28-29-30

(15 dage)

22.08.22- 27.11.22

Psykiatripraktik
(18 uger – minus 2 ugers ferie –
i alt 16 uger)

Ferie:
Juleferie 5 feriedage (23/12-21 - 2/1-22)

28.11.22 – 02.04.23

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

03.04.23 - 21.08.23

Ferie:
uge 28-29-30

(23/12-22 – 1/1-23)

(15 dage)

22.08.23 - 13.11.23

14.11.23 – 28.04.24

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

(22/12-23 –2/1-24)

29.04.24 - 21.05.24

Evt. yderligere ferie skal afholdes i praktikperioderne, efter aftale med praktiksted og arbejdsgiver
Hvis du er i tvivl om du har optjent ferie, skal du kontakte din arbejdsgiver om dine muligheder for ferie
Den 5/6 og 31/12 tæller som en hel skoledag, de manglende uv.timer lægges på andre dage.
Afsluttende prøve: Uge 20 2024
Afslutning: Tirsdag den 21.05.2024
Ret til ændringer forbeholdes

26-11-20

Skole-praktikplan for social-og sundhedsassistent
August 2021
EUV2-elever med 3 mdrs afkortning p.g.a. relevant
erhvervserfaring
Uddannelsesperiode:
Uddannelsesafsnit:

06.12.2021 - 21.05.2024, 2 år, 5 mdr. og 2 uger
Tidsrum:

Ferieperioder*:

(10%/5 ugers teoriafkortning + 3
mdrs praktikafkortning)
Kommunal praktik 1a
(9 uger – minus 1 uges ferie –
i alt 10 uger)

Skoleperiode 1b
(10 uger / 50 dage)

Kommunal praktik 1b
(17½ uger – minus 3 ugers ferie –
i alt 14½ uger)

Skoleperiode 2
(14 uger / 70 dage)

06.12.21 - 06.02.22

07.02.22 - 20.04.22

21.04.22 - 21.08.22

Skoleperiode 3
(16 uger / 80 dage)

Somatik praktik – hospital P3a
(12 uger)

Somatik praktik – kommunal P3b
(24 uger – minus 2 uges ferie –
i alt 22 uger)

Skoleperiode 4
(3 uger / 15 dage)

Ferie:
uge 28-29-30

(15 dage)

22.08.22- 27.11.22

Psykiatripraktik
(18 uger – minus 2 ugers ferie –
i alt 16 uger)

Ferie:
Juleferie 5 feriedage (23/12-21 - 2/1-22)

28.11.22 – 02.04.23

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

03.04.23 - 21.08.23

Ferie:
uge 28-29-30

(23/12-22 – 1/1-23)

(15 dage)

22.08.23 - 13.11.23

14.11.23 – 28.04.24

Ferie:
Juleferie 5 feriedage
+ Uge 7 (5 dage)

(22/12-23 –2/1-24)

29.04.24 - 21.05.24

Evt. yderligere ferie skal afholdes i praktikperioderne, efter aftale med praktiksted og arbejdsgiver
Hvis du er i tvivl om du har optjent ferie, skal du kontakte din arbejdsgiver om dine muligheder for ferie
Den 5/6 og 31/12 tæller som en hel skoledag, de manglende uv.timer lægges på andre dage.
Afsluttende prøve: Uge 20 2024
Afslutning: Tirsdag den 21.05.2024
Ret til ændringer forbeholdes

26-11-20

