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❑ ❑ ❑ ❑ 

1: Personlige data 
Navn: 

Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? 

Ja Nej Ja Nej 

Adresse: 

Postnummer: By: Bopælskommune: 

Telefon: Mobil: E-mail: 

2: Jeg søger ind på: 

Afdelingen i Aarhus: ☐ 

Afdelingen i Silkeborg:☐ 

3: Skolegang (Husk at vedlægge dokumentation i kopi) 
Hvilken Afsluttet den 

Gymnasial uddannelse 

Udenlandsk uddannelse svarende til gymnasial uddannelse 

Andet: 

4: Anden uddannelse (Husk at vedlægge dokumentation i kopi) 
Hvilken Afsluttet den 

ANSØGNINGSSKEMA TIL 

GRUNDFORLØB 2 SOSU

- afkortet forløb 
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5:Arbejdserfaring (Husk at vedlægge dokumentation i kopi) 
Arbejdsgiver Stillingsbetegnelse Fra dato Til dato Timetal / 

uge 

6: Underskrift 

Oplysninger i denne ansøgning er afgivet på tro og love. Med min underskrift giver jeg 
samtidig SOSU Østjylland tilladelse til at videregive oplysninger fra min ansøgning til et 
evt. praktiksted. 

Dato Ansøgers underskrift 

Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år, skal dine forældre eller værge også 
skrive under. 

Dato Forældre/værge navn: 

Adresse: 

Telefon: 

Underskrift forældre eller værge 

7: Vigtige informationer 

8: Indsendelse 

Det er vigtigt for behandlingen af din ansøgning, at du vedlægger kopi af 
dokumentation for skolegang og evt. arbejdserfaring. . 

Grundforløb 2 er SU-berettiget. 

Hvis du er over 25 år, skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) 
inden uddannelsesstart. Efter vi har modtaget din ansøgning, vil du få yderligere 
information. 

Hvis du er over 25 år, og allerede har fået lavet en realkompetencevurdering 
(RKV) medsendes denne samt uddannelsesplanen. 

Ansøgning samt dokumentation sendes til SOSU Østjylland 
Send sikkert til uddannelsessekretærerne (sosuoj.dk) 

https://www.sosuoj.dk/send-sikkert/send-sikkert-til-uddannelsessekretaererne/
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