
I stedet for at skifte spor og finde faglige  
udfordringer i et andet fagområde eller en  
anden branche, er Anne blevet i det fag, der 
gør hende glad og er så meningsgivende for 
hende. Hver gang hun har færdiggjort en del 
af sin uddannelsesrejse, har det skabt en lyst til 
mere fordybelse og viden. 
Anne startede sin omsorgskarriere først som 
ufaglært, siden blev hun SOSU-hjælper og efter 
en årrække også assistent. Der har aldrig været 
et slutmål for Anne, hun er blevet drevet af, 
hele tiden at dygtiggøre og udvikle sig. 
 

Uddannelse med  mening - 

Anne kombinerede  
uddannelse med passion 
for sit arbejde og tog en 
uddannelse, da det gav 
mening i et foranderligt 
arbejdsliv

Sidste år færdiggjorde Anne Akademi- 
uddannelsen i Ledelse ved SOSU Østjylland.   
En uddannelse hun havde brugt 2,5 år på.
Hun tog uddannelsen på deltid, ved siden af sit  
fuldtidsarbejde. Og selvom hun i perioder  
havde travlt, gav det hende lyst til mere.  

”når man brænder for noget og synes det er 
sjovt, bliver det til en drift, hvor man vil have 
mere.”

Og netop den drift Anne taler om, er hvad der 
hele tiden har fået hende til at uddanne sig 
videre ind i faget. Driften for at vide mere og   
blive endnu dygtigere. Uddannelsen har  
løbende skubbet til hverdagens opgaver, skabt
    refleksion og forstyrret det daglige arbejde.
         Når man bliver opmærksom i hverdagen
               og reflekterer over de opgaver der skal
                   løses, giver det mulighed for ud- 
                        vikling. Da Anne startede på det
                             første modul af uddannelsen
                                havde hun ikke en klar idé
                                  om, hvad hun skulle bruge 
                                     den til og om hun skulle
                                       tage hele uddannelsen.
                                         Men den nye viden, den
                                           faglige fordybelse og
                                            udfordringerne tænd-
                                              te en ild i hende og 
                                               den blev ved at 
                                                brænde, så Anne 
                                                 kunne slet ikke 
                                                  lade være med at
                                                   fortsætte med 
                                                   endnu ét modul. 
                                                

Fakta om Akademiuddannelsen

En akademiuddannelse er en god karrierevej, hvor  
der er  mulighed for at tilpasse uddannelsen til netop  
dine interesser og din praksis. Du kan kombinere fagene,  
så du tager moduler fra flere akademiuddannelser. 

Studiet svarer til  60 ECTS point. Du kan tage en hel  
akademiuddannelse med alle 6 moduler,  eller du kan følge  
et eller flere enkelte moduler i uddannelsen. 

Du kan søge om tilskud  til uddannelsen ved kompetencefonden,  
hvor du helt eller delvist kan få dækket deltagergebyret med midler 
fra Omstillingsfonden. 
Akademiuddannelsen udbydes med ret til SVU, Statens Voksen- 
Uddannelsesstøtte - svarende til 80% af højeste dagpengesats. 

Læs mere om Akademiuddannelsen på  
sosuoj.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelser/



Annes CV - fra start til nu: 

Annes rejse ind i SOSU-verdenen og det  
omsorgsgivende arbejde startede allerede 
efter folkeskolen da Anne var udvekslings- 
studerende i USA. Her blev hun introduceret 
til arbejdet i hjemmeplejen af moren i det 
hjem hun boede. 

Da hun kom hjem til Danmark igen  
startede hun på gymnasiet. Men Anne var 
langt ældre end sine klassekammerater og 
det føltes kunstigt og underligt, og efter 1.g 
besluttede hun at holde en pause. 

Anne fik arbejde på et plejehjem som  
ufaglært, hvor hun arbejdede i seks år. Hun 
blev nysgerrig på faget og ville gerne vide 
mere, så hun tog SOSU-hjælper uddannelsen 
og blev uddannet hjælper i 1995. Hun fik  
efterfølgende arbejde som aftenvagt, som 
hun var beskæftiget med i seks år. 

Men Anne ville gerne udvikle sig og vide 
mere. Derfor begyndte hun på assistent- 
uddannelsen og i 2005 var hun færdig som 
SOSU-assistent. Anne var glad og stolt - og 
glædede sig til at komme på arbejde og  
bruge alt det nye hun havde lært.  

Anne fortsatte i plejehjemsregi. Hun var den 
eneste SOSU-assistent og havde allerede fra 
første dag et stort ansvar, men syntes det var 
et spændende og dejligt ansvar. Efter noget 
tid blev Anne tilbudt en anden stilling, som 
dagvagt på sygehuset. Der arbejdede hun i 
knapt 10 år. De sidste 8 år også som  
praktikvejleder. 

I 2017 blev Anne ansat på et plejehjem, hvor 
hun var vagtplanlægger. Det arbejdede hun 
med i fem år og det var i den periode hun tog 
Akademiuddannelsen i Ledelse. 

I dag arbejder Anne som leder i hjemme- 
plejen og sidder også i uddannelses- 
udvalget ved Akademiuddannelsen i  
Ledelse. Hun ønsker at hjælpe og være med 
til, at andre også kommer i gang med en 
Akademiuddannelse til gavn for dem selv og 
det fag de brænder for. 

”Vi har alle sammen vores egen ild eller  
passion, der driver os og som vi lever for og 
giver os ny energi. Når man har fundet den og 
giver den plads, så vokser man og bliver  
virkelig dygtig til det, man er glad for at 
lave.” 

På modulerne arbejder alle deltagerne ud fra  
sin egen praksis. Undervisningen er praksisnær 
og der bruges egne erfaringer, eksempler fra 
hverdagen og den nye viden omsættes med 
det samme og kan tages med i det daglige 
arbejde. På den måde bliver det også en del 
af arbejdspladsen og de opgaver der skal løses 
med det samme. 

Modulerne understøtter og videreudvikler de 
kompetencer den enkelte kommer med og 
giver tid til refleksion og ny viden. Den dag i 
ugen, hvor Anne var afsted på uddannelse  
beskriver hun som et åndehul med tid til  
fordybelse og refleksion. Her kunne hun sætte 
hverdagens arbejde på pause og se ind i  
arbejdsgange, undres og udvikle. 

Da Anne blev færdig på Akademiuddannelsen i 
Ledelse søgte hun en ny stilling, hvor hun i dag 
er ansat. Annes egen rejse har gjort  
hende opmærksom på vigtigheden i at udvikle 
sig og hun gør alt hvad hun kan, for at støtte 
sine kollegaer og medarbejdere i deres  
udvikling, så de hver især kan få ny viden og 
kompetencer - og få arbejdspladsen til at  
udvikle sig. 


