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Grundforløb 2
Grundforløb 2 er en praksisnær indledende del af en erhvervsuddannelse. Formålet med grundforløb 2 er,
at eleven arbejder på at opfylde de adgangskrav, som er gældende ved overgangen til hovedforløbet.
Undervisningen er derfor specifikt rettet imod det hovedforløb, eleven ønsker at søge ind på. Grundforløb 2
giver faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb.
Alle elever skal i princippet gennemføre hele eller dele af grundforløb 2. Hvor stor en del af grundforløb 2
den enkelte elev skal følge afgøres ved en realkompetencevurdering, der tager udgangspunkt i elevens
tidligere erhvervs- og uddannelsesmæssige erfaringer og kompetencer. Realkompetencevurderinger er
beskrevet senere i dette dokument.
Grundforløb 2 målrettet social- og sundhedsassistentuddannelsen samt grundforløb 2 målrettet social- og
sundhedshjælperuddannelsen udbydes også som et online forløb. Hovedparten af undervisningen foregår
her via digitalt tilrettelagte læringsforløb.
Indhold
Grundforløb 2 er målrettet det hovedforløb, som eleven ønsker at gennemføre. På SOSU ZBC kan eleven
vælge mellem følgende retninger på grundforløb 2:




Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen
Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen
Grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse

Alle grundforløb 2 består af en række grundfag samt et 12 ugers uddannelsesspecifikt fag.

Valgfag
Elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen har ud
over grundfag også undervisning i valgfag. Elever på den pædagogiske assistentuddannelse, der allerede
har de påkrævede grundfagsniveauer for at komme på hovedforløb, har valgfag i de perioder, de skulle
have deltaget i grundfagsundervisningen.
Formålet med valgfagene er, at eleven kan dygtiggøre sig eller få ekstra undervisning inden for områder,
hvor eleven har behov for at udvikle sin viden og færdigheder. Valgfagene er tilrettelagt således, at eleven
kan vælge imellem undervisning inden for støttefag, bonusfag og grundfag. De udbudte valgfag kan
variere på de forskellige afdelinger af SOSU ZBC.

Virksomhedsforlagt undervisning
Alle elever på grundforløb 2 kommer ud i virksomhedsforlagt undervisning (VFU). Eleven får dermed
set, hvad det vil sige, at arbejde inden for det arbejdsområde eleven ønsker at uddanne sig indenfor.



På grundforløb 2, rettet mod enten social- og sundhedshjælper eller social- og
sundhedsassistentuddannelsen, kommer eleven i VFU inden for ældreområdet.
På grundforløb 2, rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse, kommer eleven i VFU
inden for børneområdet.
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Eleven kommer ud i VFU én gang i løbet af sin uddannelse. VFU foregår over fire dage og der er
efterfølgende en opsamlingsdag, hvor eleven kan bearbejde sine indtryk sammen med sine
klassekammerater.
VFU giver endvidere mulighed for at gøre teoriundervisningen mere praksisnær og optimere koblingen
mellem skole og praktik.

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen – Fag og
niveauer
Fag

Præstationsstandarder

Vejledende tid

Dansk

D-niveau

2 uger

Naturfag

E-niveau

4 uger

Grundfag

Valgfag

2 uger

Uddannelsesspecifikt fag
Uddannelsesspecifikt fag

12 uger
I alt 20 uger

Grundforløb 2 rettet mod sundhedsassistentuddannelsen – Fag og niveauer
Fag

Præstationsstandarder

Vejledende tid

Dansk

D-niveau

2 uger

Naturfag

E-niveau

4 uger

Grundfag

Valgfag

2 uger

Uddannelsesspecifikt fag
Uddannelsesspecifikt fag

12 uger
I alt 20 uger

Grundforløb 2 EUX rettet mod sundhedsassistentuddannelsen– Fag og niveauer
Fag

Præstationsstandarder

Vejledende tid

Fysik

C-niveau

2 uger

Kemi

C-niveau

2 uger

Matematik

C-niveau

4 uger

Grundfag

Uddannelsesspecifikt fag
Uddannelsesspecifikt fag

12 uger
I alt 20 uger
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Grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse
Fag

Præstationsstandarder

Vejledende tid

Dansk

D-niveau

2 uger

Samfundsfag

E-niveau

3 uger

Psykologi

F-niveau

1 uge

Idræt

F-niveau

2 uger

Grundfag

Uddannelsesspecifikt fag
Uddannelsesspecifikt fag

12 uger
I alt 20 uger

Grundforløb 2 EUX rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse
Fag

Præstationsstandarder

Vejledende tid

Matematik

C-niveau

4 uger

Psykologi

C-niveau

2 uger

Idræt

C-niveau

2 uger

Grundfag

Uddannelsesspecifikt fag
Uddannelsesspecifikt fag

12 uger
I alt 20 uger

Personlige Uddannelsesplan (PUP)
Elevens personlige uddannelsesplan
I begyndelsen af uddannelsesforløbet udarbejder eleven, SOSU ZBC og evt. ansættende myndighed i
samarbejde den personlige uddannelsesplan for elevens uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen
omfatter en realkompetencevurdering af elevens forudsætninger i forhold til den ønskede uddannelse,
herunder eventuel behov for supplerende undervisning.
Den personlige uddannelsesplan udarbejdes på grundlag af elevens forudsætninger sammenholdt med
målene for den valgte uddannelse. I uddannelsesplanen angives elevens teoretiske og praktiske
kompetencer, som skolen har anerkendt, og det uddannelsesforløb, eleven skal gennemføre. Den
personlige uddannelsesplan er digital og ligger i ”LECTIO”.
Uddannelsesplanen ajourføres løbende hele uddannelsen igennem af elev, SOSU ZBC og evt.
ansættende myndighed. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i eventuelle tidligere
uddannelsesplaner samt i den realkompetencevurdering, der er foretaget.
Den personlige uddannelsesplan skal indeholde:






Grundforløbets varighed, begyndelses- og afslutningstidspunkt,
Elevens mål for grundforløbet, herunder elevens uddannelsesønsker eller uddannelsesvalg,
Den undervisning, eleven har tilmeldt sig, herunder eventuelt projektarbejde,
De prøver eleven skal deltage i,
Elevens planer vedrørende praktikpladssøgning, hvis eleven ikke har en uddannelsesaftale
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 Oplysninger om alternativt valg af skoleundervisning, hvis eleven ikke kan fortsætte i den primært
ønskede uddannelse
Godskrivning
Godskrivning for dele af skoleundervisningen gives på baggrund af dokumenteret gennemført
undervisning eller på baggrund af realkompetencer, der står mål med grundfag og
uddannelsesspecifikke fag på de relevante niveauer.
Godskrivning sker altid på baggrund af en realkompetencevurdering af eleven i forhold til lovgivningen
på området.
Hvis eleven er over 25 år vil en godskrivningen af dele af uddannelsen som udgangspunkt medføre en
afkortning af uddannelsen. Hvis eleven er under 25 år vil den godskrevne del blive erstattet af anden
relevant undervisning.
Realkompetencevurdering
Realkompetencevurderingen foretages ud fra elevens:




Formelle kompetencer, fx fra tidligere uddannelse med dokumentation.
Ikke formelle kompetencer, fx tidligere erhvervserfaring.
Uformelle kompetencer.

Realkompetencevurdering for unge under 25 år
Kompetencevurderingen finder sted inden for uddannelsens første 2 uger på skolen. Her foretages en
faglig vurdering af elevens kompetencer og herunder også evt. mulighed for godskrivning af elementer
uden afkortning af uddannelsen.
Realkompetencevurdering for voksne over 25 år (EUV)
Hvis eleven er 25 år ved uddannelsesstart foretages realkompetencevurderingen før undervisningen
påbegyndes.
Godskrivning for Grundfag
I skoleundervisningens tematisering bidrager flere fag med mål og lektioner. Grundfagene er i tæt
samspil med uddannelserne og de øvrige fag, som indgår heri.
Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer
indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i
den undervisning i faget, som er nødvendigt for at nå uddannelsens mål.
Dansk: Kan eleven dokumentere det påkrævede niveau i faget, skal der gives godskrivning for undervisning,
standpunktsbedømmelse og prøve.
 Grundforløb 2 SSH rettet: Hvis eleven er under 25 år tilbydes eleven undervisning i dansk på et højere
niveau (dog højst C-niveau) eller undervisning i valgfag fra valgfagskataloget. Er eleven over 25 år får
eleven afkortet sin uddannelse, hvis eleven ønsker at blive afkortet. Hvis eleven ikke ønsker at blive
afkortet, får eleven anden relevant undervisning.
 Grundforløb 2 SSA rettet: Hvis eleven er under 25 år tilbydes eleven undervisning i dansk på et højere
niveau (dog højst C-niveau) eller undervisning i valgfag fra valgfagskataloget. Er eleven over 25 år får
eleven afkortet sin uddannelse, hvis eleven ønsker at blive afkortet. Hvis eleven ikke ønsker at blive
afkortet, får eleven anden relevant undervisning.
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Grundforløb 2 PA: Hvis eleven er under 25 år tilbydes eleven undervisning i dansk på et højere niveau
(dog højst C-niveau) eller eleven arbejder med en case. Er eleven over 25 år får eleven afkortet sin
uddannelse, hvis eleven ønsker at blive afkortet. Hvis eleven ikke ønsker at blive afkortet, får eleven
anden relevant undervisning.

Naturfag: Har eleven de formelle kompetencer på fagets niveau, kan godskrivning gives for
standpunktsbedømmelse og prøve.
 Grundforløb 2 SSH rettet: Eleven følger undervisningen i naturfag, da faget er målrettet social- og
sundhedshjælperuddannelsen.
 Grundforløb 2 SSA rettet: Eleven følger undervisningen i naturfag, da faget er målrettet social- og
sundhedsassistentuddannelsen.
Samfundsfag: Kan eleven dokumentere det påkrævede niveau og indhold i faget, skal der gives
godskrivning for undervisning, standpunktsbedømmelse og prøve.
 Grundforløb 2 PA: Hvis eleven er under 25 år tilbydes eleven undervisning i samfundsfag på et højere
niveau (dog højst C-niveau) eller eleven arbejder med et specielt tilrettelagt samfundsfagligt valgfag. Er
eleven over 25 år får eleven afkortet sin uddannelse, hvis eleven ønsker at blive afkortet. Hvis eleven
ikke ønsker at blive afkortet, arbejder elevenmed et specielt tilrettelagt samfundsfagligt valgfag.
Idræt: Kan eleven dokumentere det påkrævede niveau og indhold i faget, gives der godskrivning for
undervisning, standpunktsbedømmelse og prøve.
 Grundforløb 2 PA: Hvis eleven er under 25 år tilbydes eleven undervisning i idræt på et højere niveau
(dog højst C-niveau) eller eleven arbejder med en case. Er eleven over 25 år får eleven afkortet sin
uddannelse, hvis eleven ønsker at blive afkortet. Hvis eleven ikke ønsker at blive afkortet, får eleven
anden relevant undervisning.
Psykologi: Kan eleven dokumentere det påkrævede niveau og indhold i faget, gives der godskrivning for
undervisning, standpunktsbedømmelse og prøve.
 Grundforløb 2 PA: Hvis eleven er under 25 år tilbydes eleven undervisning i psykologi på et højere
niveau (dog højst C-niveau) eller eleven arbejder med en case. Er eleven over 25 år får eleven afkortet
sin uddannelse, hvis eleven ønsker at blive afkortet. Hvis eleven ikke ønsker at blive afkortet får eleven
anden relevant undervisning.

Prøvers antal og placering i skoleuddannelserne
Uddannelse

Grundforløb 2 målrettet den
pædagogiske
assistentuddannelse

Fag der skal være bestået Prøve i grundfag og
uddannelsesspecifikke
fag






Dansk niveau D
Samfundsfag
niveau E,
Idræt niveau F,
Psykologi niveau F
Førstehjælp og
elementær
brandbekæmpelse.
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Dansk D eller
Engelsk F
(valgfag)

Afsluttende
prøve
Mundtlig
prøve,
(Skillsbaseret)
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Grundforløb 2 målrettet
Social- og
sundhedshjælperuddannelsen





Dansk niveau D
Naturfag niveau E
Førstehjælp og
elementær
brandbekæmpelse.





Dansk D eller
Naturfag E eller
Engelsk F
(valgfag)

Mundtlig og
praktisk prøve,
(Skillsbaseret)

Grundforløb 2 målrettet
Social- og
sundhedsassistentuddannelsen





Dansk niveau D
Naturfag niveau E
Førstehjælp og
elementær
brandbekæmpelse.





Dansk D eller
Naturfag E eller
Engelsk F
(valgfag)

Mundtlig og
praktisk prøve,
(Skillsbaseret)
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