
Uddannelsen:
Du bliver tilmeldt uddannelsen så snart  
skolen modtager den udfyldte  
uddannelsesaftale  fra din arbejdsgiver. 
 
Både teori og praksisundervisning skal  
gennemføres inden for de første  
8 måneder af din ansættelse.  
 
Derefter deltager du på  
overbygningsuddannelse á 20 dages 
varighed, denne del af uddannelsen skal 
gennemføres inden for de første  
12 måneders ansættelse. 
 
Portøruddannelsen varer ca. 1 år, alt  
afhængig af tilvalgsmoduler, og er  
først og fremmest en praktisk  
uddannelse.

Den praktiske del af uddannelsen foregår  
på arbejdspladsen/sygehuset.  
Den teoretiske del foregår på en  
portørskole.  
 
 
Basisuddannelse: 
Forår 2022

Modul 1: 
d. 17. - 28. januar 2022 
uge 3 og 4 
 
Modul 2:  
d. 28. februar - 11. marts 2022 
uge 9 og 10 

Modul 3:  
d. 25. april - 6. maj 2022 
uge  17 og 18

Efterår 2022

Modul 1: 
d. 22. - august - 2. september 2022 
uge 34 og 35 
 
Modul 2:  
d. 3. - 14. oktober 2022 
uge 40 og 41 

Modul 3:  
d. 14. - 25. november 2022 
uge  46 og 47

Overbygningsmoduler: 
Modul4 
Hvad fejler den syge? 
AMU-Mål: 05286 
Delt.betaling: kr. 620,00  
d. 7. - 11. februar. 2022 • e22sp07021a  
d. 5. - 9. september 2022 • e22sp05091a 
 
Arb. med døende og afdøde 
AMU-Mål: 46836 
d. 21. - 25. februar 2022 • e22sp21021a 
d. 12. - 16. september 2022 • e22sp24101a 

Modul 5: 
Forflytningsteknik og speciallejring 
AMU-Mål: 05285
d. 21. - 25. marts 2022 • e22sp21031a

d. 24. - 28. oktober 2022 • e22sp24101a 
 
Kontakt med psykisk syge  
AMU-Mål: 44344 
d. 28. marts - 1. april 2022 • e22sp28031a 

d. 31. oktober - 4. nov.  2022 • e22sp31101a 

 

Øvrige kurser: 
Praktikvejlederkursus 
- vejledning af portøraspiranter 
AMU-Mål: 49580 samt 49234
Deltagergebyr: kr: 558,00 
d.  10. - 11. samt d. 25. november  
• e21sp10111a 
  
Ergonomi for erfarne portører
AMU-Mål: 40392 
d. 6. - 7. janua r2022 
• e22sa06011a 
 
Portøren som fast vagt 
AMU-Mål: 44347 
d. 14. - 25. marts 2022  
•  e22sp14032a 
 
 

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N
www.sosuoj.dk

Pris: 
Prisen for basisuddannelsen er 
kr. 12.000,- 
 
Mål 03848 er et AMU kursus med  
deltagerbetaling på kr:1.240,00. 
Afholdelsesdatoerne for målet kan  
oplyses ved henvendelse på  
tlf: 87412610 eller  
mail: erk@sosuoj.dk 

Tilmelding: 
Tilmelding til portøruddannelsen  
foretages samlet ved indsendelse af 
udfyldt og underskrevet  
uddannelsesaftale. 
Tilmeldingsfrist: 6 uger før uddan- 
nelsesstart. 

VEU-godtgørelse:  
For deltagere, der tilhører målgruppen  
kan der søges VEU- godtgørelse for  
den del af uddannelsen som er  
AMU-uddannelse.  
Ligeledes kan der til disse deltagere  
søges tilskud til transport, hvis  
hen-  
og tilbagerejse er på mere end  
24 km. såfremt den daglige  
transport er på mere end 120 km  
kan der ydes tilskud til kost og logi.  
 
Du skal søge VEU-godtgørelse og 
befordringstilskud på 
www.voksenuddannelse.dk

Kontakt: 
Elisabeth Rose Kobberøe 
tlf: 8741 2610  
Mail: erk@sosuoj.dk 

 
Portøruddannelsen     

Basis- og overbygningsuddannelse


