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Formål 
At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår 

af uddannelsens formål og kompetencemål. Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper har som 

overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for 

det overordnede kompetenceområde: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende 

perspektiv inden for det primærkommunale område. 

Kompetencemål  
 

1. Eleven kan i tværfagligt samarbejde selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i 

overensstemmelse med etiske principper, borgerens rettigheder, samt lovgivning på social- og 

sundhedshjælperens arbejdsområde som fag- og myndighedspersoner. 

2. Eleven kan selvstændigt anvende værktøjer til tidlig opsporing af forandringer hos borgeren, hvorved 

eleven selvstændigt kan handle fagligt i forhold til observerede ændringer i borgerens fysiske, 

psykiske og sociale sundhedstilstand. 

3. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i 

overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 

4. Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en 

rehabiliterende tilgang. 

5. Eleven kan selvstændigt etablere, udvikle og afslutte en professionel relation, samt understøtte 

struktur i borgerens hverdag gennem et anerkendende samarbejde med borger og pårørende. 

6. Eleven kan understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative 

rehabiliterende aktiviteter ud fra borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, herunder inddrage 

de pårørende, samt reflektere over empati i arbejdet med borgere med funktionsnedsættelse. 

7. Eleven kan selvstændigt samarbejde med borgeren og pårørende om sundhedsfremme og 

sygdomsforebyggelse i pleje- og omsorgsopgaver. 

8. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde identificere, planlægge, udføre og evaluere egne 

arbejdsopgaver og -processer ud fra arbejdsstedets kvalitetsstandarder og serviceniveau. 

9. Eleven kan selvstændigt anvende faglig kommunikation i det professionelle og tværfaglige 

samarbejde og anvende kommunikation til at forebygge vold og konflikter. 

10. Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte pleje i digitale dokumentationssystemer og 

videregive faglige informationer skriftligt og mundtligt til tværfaglige samarbejdspartnere i 

overensstemmelse med regler om GDPR, tavshedspligt og videregivelse af oplysninger. 

11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler i arbejdet hos 

borgeren. 

12. Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje i arbejdet 

hos borgeren. 

13. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre tilrettelægge arbejdet med brug af hjælpemidler 

ud fra borgerens ressourcer, ergonomiske principper og arbejdspladsens regler om arbejdsmiljø og 

sikkerhed samt medvirke til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 
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Forudsætning for prøven 
For at eleven kan indstilles til prøve, skal eleven have deltaget i undervisningen.  

Prøveform  
Prøven er en gruppeeksamen med 2-3 personer pr. gruppe. Eleverne vælger selv gruppen. Hvis en elev 

ønsker at gå op alene kræver dette en særlig dispensation.   

Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i gruppens egen case med et praktisk 

stillet udtrukket problemområde.  

Gruppen skal  

• Identificere og inddrage områder ud fra kompetencemålene for social- og 

sundhedshjælperuddannelsen. Alle væsentlige kompetencemål bringes i spil. 

• Redegøre for relevante problemstillinger i casen og foreslå handlinger til løsning af problemstillinger 

ud fra relevante teorier  

• Lave en Skills med udgangspunkt i det lodtrukne problemområde 

• Udarbejde en disposition i forhold til gruppens oplæg 

Ved lodtrækningen skal eleven kunne vælge mellem mindst 4 valgmuligheder. Hvert problemområde må kun 

optræde 3 gange. 

Ved lodtrækningen skal eksaminator og institutionens leder eller anden udpeget være til stede jf. gældende 

lovgivning. 

Prøvens tilrettelæggelse 
Der afsættes 6-7 arbejdsdage til prøveforløbet: 

• Dag 1: Trækning af problemområde 

• Dag 2: Gruppen arbejder med problemområde 

• Dag 3: Gruppen arbejder med problemområde 

• Dag 4: Gruppen arbejder med problemområde. Disposition uploades i MOODLE kl. 16.00 

• Dag 5: Forberedelse 

• Dag 6: Afsluttende prøve 

• Dag 7: Afsluttende prøve 

For at understøtte gruppens forberedelse af den mundtlige eksamination udarbejder gruppen en disposition. 

På dispositionen angives udstyrs liste samt hvilke områder den enkelte elev fremlægger. Gruppen uploader 

dispositionen i MOODLE ZBC på 4. dagen senest kl. 16.00.  

Case, dispositionen samt eget oplæg medbringes til eksaminationen. 

Censor får de udtrukne problemområder tilsendt af uddannelsesadministrationen. 

Eksaminationsgrundlag 
Eksaminationsgrundlaget er det udtrukne problemområde.  
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Vejledning 
Vejledning i prøveperioden planlægges på baggrund af en oversigt over undervisernes vejledningstider. 

Gruppen skal som minimum aftale 2 vejledningssamtaler med eksaminator. Vejledningen skal foregå på 

skolen med mindre andet aftales med eksaminator. 

Der gives ikke vejledning efter at gruppen har uploadet dispositionen. 

Prøveafvikling 
Prøven består af to dele: 

Del 1: Skills med udgangspunkt i det lodtrukne problemområde og case. 

Del 2: Foregår som en samtale mellem gruppen og eksaminator, med udgangspunkt i kompetencemålene 

for den færdige social- og sundhedshjælper.  

Gruppen skal redegøre for de relevante kompetencemål i forhold til det udtrukne problemområde og 

begrunde dem fagligt med relevant teori samt deres refleksioner og etiske overvejelser. 

Prøven indledes med op til 10 minutters Skills pr. elev.  

Prøvens varighed er ved  

• 3 elever 1,5 time inkl. 15 min votering. 

• 2 elever 1 time inkl. 10 min votering.  

• 1 elev 30 minutter inkl. 5 min votering. 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet.  

Bedømmelsesgrundlag 
Eleven vurderes i forhold til de relevante kompetencemål for prøven med baggrund i den mundtlige 

præstation.  

Det er eksaminators pligt at sikre, at eleven berører de relevante mål. 

Bedømmelseskriterier 
Fastsættelser af karakter sker ud fra nedenstående bedømmelseskriterier. 

Karakter Bedømmelseskriterier 
12 • Eleven kan på fremragende måde udvise stor faglig selvstændighed og reflektere over faglig 

praksis 

• Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til teori og kan koble det til praksis 

• Eleven udviser stor forståelse af fagbegreber, samt kan anvende dem og perspektivere til 

praksis 

• Eleven skal ud fra et helhedsorienteret perspektiv, kunne på et avanceret niveau, planlægge, 

målrette, vurdere og udføre selvstændige forløb 

• Eleven kan på fremragende vis reflektere over egen fagfaglige og tværfaglige rolle i det 

relationelle arbejde. 
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• Eleven kan på fremragende vis fremlægge et veldisponeret oplæg med implementering af 

relevante teorier og begreber  

 
Fremragende præstation er karakteriseret ved en udtømmende opfyldelse af fagets mål, hvor de 
uvæsentlige mangler ikke forstyrrer præstationen. 
 

07 • Eleven kan på en hensigtsmæssig måde udvise god faglig selvstændighed, samt kunne 

reflektere over faglig praksis 

• Eleven kan demonstrere et godt kendskab til teori og kan koble det til praksis 

• Eleven udviser god forståelse af fagbegreber, samt kan anvende dem og perspektiver til praksis 

• Eleven skal ud fra et helhedsorienteret perspektiv, kunne planlægge, målrette, vurdere og 

udføre selvstændige forløb på et rutineret niveau 

• Eleven skal på en hensigtsmæssig måde kunne reflektere over egen fagfaglige og tværfaglige 

rolle i det relationelle arbejde. 

• Elevens fremlæggelse er godt disponeret oplæg med implementering af relevant teori og 

begreber  

 
Den gode præstation er karakteriseret ved en fyldestgørende præstation af faget mål med en del 
mangler. 
 

02 • Eleven kan på tilstrækkelig måde, med en vis grad af faglig selvstændighed, reflektere over 

faglig praksis 

• Eleven kan demonstrere begrænset kendskab til teori, samt kunne koble det til praksis 

• Eleven kan udvise begrænset forståelse af fagbegreber, samt kan anvende dem og 

perspektivere til praksis  

• Eleven udviser tilstrækkelig forståelse af fagbegreber, samt kan anvende dem og perspektiver 

til praksis 

• Eleven skal ud fra et helhedsorienteret perspektiv, kunne planlægge, målrette, vurdere og 

udføre selvstændige forløb på et basalt niveau 

• Eleven kan på tilstrækkelig vis kunne reflektere over egen fagfaglige og tværfaglige rolle i det 

relationelle arbejde. 

• Elevens kan fremlægge er tilstrækkelig disponeret oplæg med implementering af relevante 

teorier og begreber  

 
Den tilstrækkelige præstation er karakteriseret ved en minimal acceptabel grad af opfyldelse af faget 
mål. 
 

 

Votering 
Elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer vurderes op imod målene for prøven. 

Eksaminator meddeler eleven den opnåede karakter inden for de afsatte 30 minutters prøvetid.  

Ved gruppeprøve afgives karakteren individuelt til hver elev og herefter gives fælles feedback på prøven til 

hele gruppen. 

Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen, jf. gældende bekendtgørelse. 

Eksaminator 
Eksaminator er en af skolens undervisere og leder eksaminationen. Eksaminator og censor aftaler inden 

eksaminationen, hvem der meddeler eleven den opnåede karakter.  
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Censor 
Censor udpeges af skolen. Det skal være en person fra oplæringsområdet med viden om og erfaring med 

social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censors funktion i øvrigt, jf. gældende 

bekendtgørelse. 

Omprøve 
Ved ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. En elev kan højst aflægge prøven 2 gange. 

Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven. Omprøven vil normalt afvikles inden for 

10 arbejdsdage efter prøven. 

Ved omprøve eksamineres eleven efter samme fremgangsmåde som ved den ordinære prøve. 

Eksaminator vil normalt være den samme som ved prøven. Der udpeges en ny censor. 

Eleven går til omprøve i et ny problemområde. 

Ved sygdom 
Hvis eleven på grund af dokumenteret (evt. lægeerklæring) sygdom er forhindret i at deltage i eller 

gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår efter regler som ved 

den ordinære prøve. Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. Prøvetidspunktet fastsættes af 

skolen.  

Eleven går til prøve i et nyt problemområde. 

Henvisninger 
Bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

Generelle prøvebestemmelser for SOSU ZBC, se relevant udgave på hjemmesiden 

https://sosu.info.zbc.dk/courses/generelle-proevebestemmelser. 

 

 

 

 

  

 

Prøver er offentlige tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold.  

Kun kommende eksaminatorer kan overvære voteringen efter aftale med skolens ledelse. 
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