
Om uddannelsen
Uddannelsens formål er at styrke dig, der skal være vejleder for DigiTech elever. 
Du får viden om uddannelsens indhold og undervisningstilgang, så du kan 
støtte op om den. På DigiTech for vejledere styrker du dine kompetencer i at 
tilrettelægge læringsforløb for eleverne.

Uddannelsens udbytte 
 
Uddannelsen giver dig en smagsprøve på DigiTech uddannelsen, så du får 
kendskab til baggrunden for uddannelsen og de elever, der har fokus på 
velfærdsteknologier. I samspil med andre vejledere får du styrket dine  
kompetencer i at omsætte praktikmålene, med afsæt i DigiTech til PAU- og 
SOSU-elever. Du får også lov til at snuse til nyere velfærdsteknologier og selv 
opleve andre måder at lære på.  

NB! Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring, er målrettet vejledere, 
der skal vejlede digitech-elever.

Praktik/oplæringsvejleder  
- DigiTech

Målgruppe
Uddannelsen er for dig, der  
vejleder SOSU-elever, med fokus 
på vejledning af DigiTech og 
velfærdsteknologi.

Det anbefales at du har gennem-
ført praktik/oplæringsvejleder 
basis

Tilmelding
Du eller din arbejdsgiver tilmelder dig til uddannelsen via vores hjemmeside.  
For yderligere oplysninger kontakt vores kursuskoordinatorer:

Elisabeth Rose Kobberøe tlf: 87412610, mail: erk@sosuoj.dk 

Anne Kathrine Valeur på tlf: 87206118, mail: akv@sosuoj.dk

Faktablad: 48382

Tid og sted 
3 undervisningsdage 
kl. 8.00 - 15.24

Hold 1:  
d. 16., 20. og 29. sept. 2022

Hold 2:  
d. 12., 13. og 24. jan. 2023

www.sosuoj.dk/efteruddan-
nelse-og-kurser/kursusoversigt/

Økonomi
Uddannelsen er gratis for  
deltagere, der tilhører AMU- 
målgruppen, dvs. uddannelse til 
og med faglært niveau.

Der kan søges VEU-godtgørelse 
efter gældende regler. 
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Uddannelse til  
praktikvejleder på  
SOSU Østjylland

Vi har flere uddannelses- 
muligheder, -niveauer og  
-specialiseringer til dig der  
arbejder som praktikvejleder.

Du kan følge vores 5 dages AMU 
forløb om Særlig indsats med 
fokus på elever med  
læringsmæssige udfordringer.

Vi tilbyder også moduler fra  
Akademiuddannelsen f.eks.  
Lærings- og deltager- 
forudsætninger. Modulet er på 10 
ECTS. Det kan følges og afsluttes  
selvstændigt eller indgå i en  
fleksibel akademiuddannelse. 

Lærings- og 
deltagerfor-
udsætninger

Coaching og 
konflikthånd-

tering

Særlig  
indsats

Sprog og 
kultur

Basis


