
Velkommen til webinar om social- og 

sundhedsassistentuddannelsen

Torsdag d. 27. oktober 2022

Kl. 13.30 – 14.30



Indhold på webinar

• Gennemgang af relevante ændringer på grundforløb 2 målrettet social-
og sundhedsassistentuddannelsen og hovedforløbet til social- og 
sundhedsassistent

• Gennemgang af ny LUP på social- og sundhedsassistentuddannelsen

• Skoleperiode 1, 2 og 3

• Skole- og oplæringsopgave 1, 2 og 3

• Gennemgang af hvor oplæringsvirksomhederne kan finde relevant 
materiale på SOSU ZBC informationsside



Taksonomivejledning for grund- og 

hovedforløb

Nye bekendtgørelser og ny lokal 

undervisningsplan (LUP)

Evaluering af social- og sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelserne beskrives i bekendtgørelse og ikke i 

uddannelsesordningerne



Grundforløb 2 målrettet Social- og 

sundhedsassistentuddannelsen

• Eleverne arbejder med kompetencemål i stedet for viden- færdigheder og 
kompetencer

• Går fra 33 mål til 14 kompetencemål

• Eleverne skal have kompetencer med præstationsstandarden begynderniveau samt 
med præstationsstandarden rutineret niveau 

• 6 mål på rutineret niveau

• Tre ”EUX-mål” (alle eleverne skal have disse mål)

• Det er kun EUX-eleverne der bliver vurderet i dem til afsluttende prøve

• Større fokus på relationer, kommunikation og empati



GF2 SSA - Begynder niveau

Mål 1 Begynder niveau: Eleven kan i kendte situationer yde omsorg, sygepleje og praktisk hjælp til borgere med 

fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ud fra enkle etiske refleksioner over borgerens selvbestemmelsesret, 

intimsfære og blufærdighed

Mål 2 Begynder niveau: Eleven kan medvirke til at igangsætte enkle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 

aktiviteter, samt reflektere over kost og motions betydning for livskvalitet, fysisk, psykisk og social sundhed for en 

udvalgt målgruppe.

Mål 3 Begynder niveau: Eleven kan i kendte situationer redegøre for ergonomiske principper, regler om sikkerhed og 

arbejdsmiljø, samt deltage i forflytninger med og uden velfærdsteknologiske hjælpemidler, samt i enkle situationer 

reflektere over egenomsorg i jobudøvelsen.

Mål 4 Begynder niveau: Eleven kan redegøre for social- og sundhedsvæsnets opbygning og social- og 

sundhedsassistentens rolle, samt gengive de mest almindelige rettigheder og pligter som fagperson.

Mål på grundforløb 2 målrettet SSA (1)



GF2 SSA – Mål er på begynder niveau
Målene er målrettet EUX-elever, men alle elever skal arbejde med målene

Mål 5: Begynder niveau: Eleven kan gengive fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker 

hygiejnen, herunder temperatur, eksponentiel vækst samt syre- og basebalance.

Mål 6: Begynder niveau: Eleven kan medvirke til sammensætning af kost til målgruppen ud fra statistik og 

udregning af energibehov og -forbrug, under hensynstagen til målgruppens behov for vitaminer og 

næringsstoffer.

Mål 7: Begynder niveau: Eleven kan gengive udvalgte kemiske stoffers opbygning og egenskaber og deres 

betydning for kemikaliesikkerheden.

Mål på grundforløb 2 målrettet SSA (2)



GF2 SSA – Rutineret niveau
Mål 1 Rutineret niveau: Eleven kan redegøre for kroppens opbygning, organsystemer og basale funktioner, 

samt videregive observationer og handle fagligt relevant på hyppigst forekommende livsstilsrelaterede 

sygdomme og de hyppigst forekommende symptomer på demens i kendte situationer.

Mål 2 Rutineret niveau: Eleven kan i kendte situationer indgå i relationer, samt understøtte rehabilitering, 

guidning og vejledning af borgeren til mestring af eget liv samt inddrage enkle faktorer, der fremmer og 

hæmmer motivationen for egenomsorg.

Mål 3 Rutineret niveau: Eleven kan i kendte situationer varetage afbrydelse af smitteveje og reflektere over 

enkle måder at overholde hygiejniske retningslinjer.

Mål 4 Rutineret niveau: Eleven kan i kendte situationer indgå i samarbejdet med tværprofessionelle 

samarbejdspartnere og anvende udvalgte metoder til kommunikation med borgere, pårørende og 

professionelle for at forebygge vold og konflikter.

Mål 5 Rutineret niveau: Eleven kan deltage i enkel faglig kommunikation og anvende sundhedsfaglige 

begreber og på baggrund af observationer i kendte situationer indgå i faglig dokumentation i digitale 

kommunikations- og dokumentationssystemer.

Mål 6 Rutineret niveau: Eleven kan udvise empati for målgruppen og reflektere over enkle etiske dilemmaer 

i jodudøvelsen.

Mål på grundforløb 2 målrettet SSA (3)



Social- og 

sundhedsassistentuddannelsen

• Ganske få ændringer i kompetencemålene for uddannelsen

o Generelt mere fokus på kommunikation og relationer 

o Empati

o Godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

o Forebyggelse af vold og konflikter

o GDPR

• Ingen ændringer i praktikmålene

• Farmakologi skal kun bestås ved prøve (ikke både prøve og standpunktskarakter)

• Afsluttende prøve at beskrevet mere detaljeret, inkl. bedømmelseskriterier

• Der kommer ligeledes enkelte ændringer i målene for de uddannelsesspecifikke fag



Gammel bekendtgørelse Ny bekendtgørelse
Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og 

sundhedsassistent i overensstemmelse med borgerens rettigheder, 

samt de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som 

autoriseret sundhedsperson. Eleven kan i et tværprofessionelt 

samarbejde arbejde i overensstemmelse med de fastlagte 

kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau og 

procedurer for patientsikkerhed (denne del er blevet til et 

selvstændigt mål (mål 15).

Mål 1: Eleven kan i tværprofessionelt samarbejde selvstændigt 

udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i 

overensstemmelse med etiske principper, borgerens og patientens 

rettigheder, samt lovgivning på social- og sundhedsassistentens 

arbejdsområde som autoriseret sundhedsperson. 

Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og 

evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters 

grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende 

tilgang

Mål 2: Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre 

og evaluere sygepleje af borgere og patienters grundlæggende 

behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang

Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget 

hjem, herunder varetage palliativ pleje

Mål 3: Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens 

eget hjem og varetage palliativ pleje af borgere og patienter

Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på 

forandringer i borgerens og patientens fysiske og psykiske 

symptomer, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing

Mål 4: Eleven kan anvende sygeplejefaglig vurdering til at handle 

på forandringer i borgerens og patientens fysiske og psykiske 

symptomer samt anvende værktøjer til tidlig opsporing af 

forandringer hos borgeren og patienten

Kompetencemål (der arbejdes med på skolen) på 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (1)



Gammel bekendtgørelse Ny bekendtgørelse
Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet 

forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de 

hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og 

funktionsnedsættelser

Mål 5: Eleven kan selvstændigt igangsætte forebyggende, 

sundhedsfremmende og rehabiliterende tiltag til borgere og 

patienter ud fra de hyppigst forekommende fysiske og psykiske 

sygdomme og funktionsnedsættelser

Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, 

patienter og pårørende, herunder vejlede og motivere gennem 

målrettet kommunikation

Mål 6: Eleven kan etablere, udvikle og afslutte en professionel 

relation og skabe et involverende samarbejde med borgere, 

patienter og pårørende, samt vejlede og motivere gennem 

målrettet kommunikation

Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, 

fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og 

grupper i et rehabiliterende perspektiv

Mål 7: Eleven kan i et tværprofessionelt samarbejde selvstændigt 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske 

og kreative rehabiliterende aktiviteter for borgere, patienter og 

grupper, samt reflektere over og sikre empati i arbejdet med 

borgere og patienter med funktionsnedsættelse

Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og 

tværsektoriel indsats med henblik på at koordinere og sikre et 

sammenhængende patient- og borgerforløb

Mål 8: Eleven kan selvstændigt indgå i tværprofessionelt og 

tværsektorielt samarbejde om koordinering af et 

sammenhængende patient- og borgerforløb og anvende 

kommunikation til at forebygge vold og konflikter

Kompetencemål (der arbejdes med på skolen) på 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (2)



Gammel bekendtgørelse Ny bekendtgørelse
Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelse af 

teamsamarbejde omkring sygepleje og patient/borgerforløb, i 

relation til arbejdets organisering

Mål 9: Eleven kan koordinere og indgå i ledelse af 

teamsamarbejde og organisering af arbejdet omkring sygepleje 

samt patient- og borgerforløb

Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og 

medicinadministration i henhold til gældende lovgivning og 

arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer

Mål 10: Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og 

medicinadministration i henhold til lovgivning og arbejdspladsens 

kliniske retningslinjer og procedurer

Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje og 

videregive faglige informationer skriftligt og mundtligt

Mål 11: Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte 

sygepleje i digitale dokumentationssystemer og videregive 

faglige informationer skriftligt og mundtligt til tværprofessionelle 

samarbejdspartnere i overensstemmelse med regler om 

videregivelse af oplysninger, tavshedspligt og GDPR

Kompetencemål (der arbejdes med på skolen) på 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (3)



Gammel bekendtgørelse Ny bekendtgørelse
Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt 

tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi

Mål 12: Eleven kan selvstændigt anvende relevant 

velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler i arbejdet hos 

borger og patient, samt vise initiativ ved implementering af ny 

teknologi

Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og 

afbrydelse af smitteveje, herunder rene rutiner, sterilteknikker 

og isolation samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kolleger 

og frivillige herom

Mål 13: Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske 

retningslinjer for afbrydelse af smitteveje, herunder rene 

rutiner, sterilteknikker, isolation samt kan vejlede borgere, 

patienter, pårørende, kolleger og frivillige herom

Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens 

ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget 

og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens 

arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger

Mål 14: Eleven kan ud fra borgerens og patientens ressourcer 

selvstændigt tilrettelægge eget og andres arbejde ud fra 

ergonomiske principper, brug af hjælpemidler og arbejdspladsens 

regler om arbejdsmiljø og sikkerhed, samt vise initiativ til at 

skabe et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Mål 15: Eleven kan selvstændigt planlægge, igangsætte, 

evaluere og kvalitetssikre arbejdsopgaver og arbejdsprocesser 

ud fra kvalitetsstandarder, serviceniveau, procedurer og 

patientsikkerhed

Kompetencemål (der arbejdes med på skolen) på 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (4)



Ændringer i mål for de uddannelsesspecifikke fag (der 

arbejdes med på skolen) 

Fag Ændring i målformulering
Mødet med borgeren og 

patienten

Mål 2: Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation til at 

etablere, fastholde og afslutte en professionel relation i mødet med borgeren/patienten og de 

pårørende. 

Det sammenhængende borger-

og patientforløb (avanceret)

Mål 4: Eleven kan anvende viden om kommunikation, relationsdannelse og vejledningsmetoder til 

selvstændigt at kunne informere, vejlede og instruere kolleger.

Somatisk sygdom og sygepleje 

(avanceret)

Mål 7: Eleven kan anvende viden om palliative indsatser og terminale forløb samt reflektere over 

kommunikation og relationsdannelse i forhold til at varetage sygepleje og professionel omsorg 

for borgeren/patienten og pårørende i sorg- og kriseforløb

Psykisk sygdom og sygepleje Mål 1: Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres 

symptomer herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, 

personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje, samt 

reflektere over kommunikation og relationsdannelse med borgere/patienter med psykisk 

sygdom. 

Sundhedsfremme, forebyggelse 

og rehabilitering (avanceret)

Mål 1: Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, samt 

reflektere over betydningen af kommunikation og relationsdannelse i varetagelsen af social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov.



Ændringer i fagmål i de valgfri uddannelsesspecifikke 

fag (VUF) (der arbejdes med på skolen) 

Fag Ændring i målformulering
Netværk og samskabelse

med udsatte grupper

Mål 1: Eleven kan anvende viden om samfundsgrupper, minoriteter og etnicitet samt livs- og levevilkår, 

livsstilsfaktorer og sundhedsrisici til at reflektere over social- og sundhedsassistentens rolle i relationen og 

kommunikationen med udsatte grupper, herunder respektere den enkelte borgers integritet

Borgerens behov for akut 

socialpsykiatrisk indsats

Mål 2: Eleven kan anvende viden om den akutte forværring af psykisk sygdom til at indgå i relation og 

samarbejde med borgeren om manglende medicinindtag, misbrug, somatisk sygdom samt retspsykiatrisk

behandling til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje med udgangspunkt i 

borgerens behov.

Smertelindring ved fysisk 

og psykisk lidelse

Mål 6: Eleven kan anvende viden om smerteudtryk til at vælge en målrettet kommunikation og sygepleje i 

relationen og samarbejdet med borgeren/patienten og pårørende i det palliative forløb.

SOSU-ass. rolle 

v/indlæggelse af borger 

m/demens

Mål 3: Eleven kan anvende viden om demenssygdomme, relationsdannelse og kommunikation til at 

understøtte og aflaste de pårørende, så de kan indgå som ressource i forbindelse med indlæggelse af 

borgere med demens

Borgeren med fysisk 

og/eller psykisk handicap

Mål 5: Eleven kan indgå i en ligeværdig kommunikation og relation med borgeren på et bosted, herunder 

understøtte borgeren i at nå egne mål og styrke borgerens oplevede livskvalitet

SOSU-ass. opgaver i forhold 

til livets afslutning

Mål 5: Eleven kan anvende viden om kommunikation, kulturforståelse, etik og den værdige død til at tage 

initiativ til praktisk og psykisk støtte til den døende og de pårørende/efterladte.



Ny Lokal undervisningsplan – LUP 

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser §54: Den lokale undervisningsplan… skal som minimum indeholde en 
overordnet beskrivelse af følgende:

1) Læringsmål for undervisningen. Beskrivelse kan bestå i henvisning til fagmål eller kompetencemål, som 
kan være uddybet med lokal fastlagte mål

2) Indholdet i undervisningen:

• Det planlagte faglige indhold

• Hvordan undervisningen planlægges helhedsorienteret, differentieret, tværfagligt og 
praksisrelateret

3) Evaluering og bedømmelse

• Rammer for den løbende evaluering

• Bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier for den afsluttende bedømmelse af fagene



Generelt om LUP på social- og 

sundhedsassistentuddannelsen
• Udarbejdet i et samarbejde mellem oplæringsvirksomheder, FOA og skole

• Fokus på sammenhæng mellem skole og oplæringsperioder

• Skole- og oplæringsopgaver

• Detailplanlægning foretages af skolen

• LUP fra august 2022:

• Kortere temaer

• Brug af simulation
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Tema 1.1: 

Intro til uddannelsen 
og de andre på holdet

(1 dag)

Tema 1.2: 

Så går vi i gang

(7 dage)

Tema 1.3: 

Klar til Oplærings-
periodeperiode 1

(2 dage)

Skoleperiode 1: Introduktion til den 

kompetente social- og sundhedsassistent



Skoleperiode 1

Tema 1.1: Intro til uddannelsen – (1 dag)

Tema 1.2: Så går vi i gang – (7 dage)

• Simulation: Kompressionsstrømper – let dement borger

• Ergonomi

• Simulation: Nedre toilette (kvinde)

• Kommunikation

• Hygiejne, smitteveje mm.

• Simulation: Nedre toilette (mand)

Tema 1.3: Klar til Oplæringsperiode 1 – (2 dage)

• Fagidentitet, ansættelsesforhold, myndighedsperson

• Skole- og oplæringsopgaven introduceres



Skole- og oplæringsopgave 1 – Det nære sundhedsvæsen
Fokus i skole- og oplæringsopgaven:

• Observationer

• Udvalgte dele af de 12 sygeplejefaglige problemområder

• Sygeplejeprocessen

Eleven skal have fokus på ét af udvalgte sygeplejefaglige problemområder:

• Mål 2: Bevægeapparat

• Mål 4: Hud og slimhinder

• Mål 5: Kommunikation

Selve opgaven:

• Eleven skal observere en borger

• Ved brug af sygeplejeprocessen → overblik over arbejdsopgaver i forbindelse med det sygeplejefaglige 
problemområde eleven har valgt

Formidling:

• Eleven formidler sine observationer og overvejelser om arbejdsopgaver i et produkt (fx tekst, billeder, mindmap eller 
PowerPoint) – Produktet må maksimalt fylde 2 sider

• Eleven fremlægger sit produkt ved en af vejledersamtalerne

Efter formidlingen:

• Eleven skal som minimum observere endnu en borger og fremlægge dette for vejlederen

Opfølgning på skolen → Der arbejdes i grupper med elevernes observationer



Tema 2.1: 

Tilbage fra 
oplæringsperiode 1

(1 dag)

Tema 2.2: 

Screening og tidlig 
opsporing

(5 dage) -

Tema 2.3: 

Måltidet

(5 dage)

Tema 2.4: 

Storyline

(3 dage)

Tema 2.5: 

Klar til 
oplæringsperioden

(1 dag)

Skoleperiode 2: Den kompetente social- og sundhedsassistent



Skoleperiode 2 (1)

Tema 2.1: Tilbage fra oplæringsperioden – (1 dag)

• Opfølgning på skole- og oplæringsopgave. 

• Opsamle erfaringer, arbejde videre med metoden

Tema 2.2: Screening og tidlig opsporing – (5 dage)

• Simulation: Observationer af hud og slimhinder

• Screening, tidlig opsporing af begyndende sygdom

• UTH, dokumentation

Tema 2.3: Måltidet – (5 dage)

• Måltidets betydning, fordøjelsessystemet

• Etiske dilemmaer

• Simulation: Screening omkring kost



Skoleperiode 2 (2)

Tema 2.4: Storyline – (3 dage)

• Binder sløjfer fra den foregående oplæringsperiode og kigger 

henimod oplæringsperiode 2

Tema 2.5: Klar til oplæringsperiode 2 – (1 dag)

• Arbejder med skole- og oplæringsopgaven



Skole- og oplæringsopgave 2 – Det nære sundhedsvæsen
Fokus i skole- og oplæringsopgaven:

• Relationer, kommunikation, empati og etik

• Udvalgte dele af de 12 sygeplejefaglige problemområder

• Sygeplejeprocessen

Eleven skal have fokus på ét af udvalgte sygeplejefaglige problemområder: 

• Mål 2: Bevægeapparat

• Mål 3: Ernæring

• Mål 12: Udskillelse af affaldsstoffer

Selve opgaven:

• Eleven skal arbejde med etik i forhold til sygeplejeprocessen og det udvalgte problemområde

• Eleven skal reflektere over, hvilke overvejelser eleven gør sig om relationer, kommunikation, empati og etik i 
arbejdet med borgeren. 

Formidling:

• Eleven formidler sine refleksioner i et produkt (fx tekst, billeder, mindmap eller PowerPoint) – Produktet må maksimalt 
fylde 2 sider

• Eleven fremlægger sit produkt ved en af vejledersamtalerne

Efter formidlingen:

• Eleven skal som minimum gentage refleksionsprocessen og udarbejde et nyt produkt

Opfølgning på skolen → Der arbejdes med elevernes refleksioner



Tema 3.1: 

Velkommen til det 
samlede hold

(7 dage)

Tema 3.2: 

Fordøjelsen

(6 dage) -

Tema 3.3: 

Hjerte/kredsløb

(7 dage)

Tema 3.4: 

Respiration

(3 dage)

Tema 3.5: 

Diabetes type 2

(5 dage)

Tema 3.6: 

Projekt

(6 dage)

Tema 3.7: 

Klar til 
oplæringsperiode 3

(1 dage)

Skoleperiode 3: Kerneopgaver i det nære 

sundhedsvæsen



Skoleperiode 3 (1)

Tema 3.1: Velkommen til det samlede hold – (7 dage)

• Besøg af uddannelseskonsulenter fra praksis

• Intro til alle fagene

• Fagidentitet

• Arbejdsfælleskab (klassen)

• Simulation: Kommunikation og relationer

Tema 3.2: Fordøjelsen – (6 dage)

• Fordøjelsessystemet

• Funktionsevne, ADL og ernæring

• Energigivende næringsstoffer



Skoleperiode 3 (2)

Tema 3.3: Hjerte/kredsløb – (7 dage)

• Hjerte/kredsløb (udvidet) 

• Væskebalance

• Blodet

• Simulation: Blodtryk, puls, mærke tingene

Tema 3.4: Respiration – (3 dage)

• Respiration (udvidet)

• Simulation: KOL

• Medicinberegning



Skoleperiode 3 (3)

Tema 3.5: Diabetes type 2 – (5 dage)

• Relevant sygeplejeteori

• Forandringscirklen

• Simulation: Sundhedspædagogik og kommunikation ift. diabetes 2

Tema 3.6: Projekt – (6 dage)

Tema 3.7: Klar til oplæringsperiode 3 – (1 dage)



Skole- og oplæringsopgave 3 – Det nære sundhedsvæsen
Fokus i skole- og oplæringsopgave 3:

• Relationer, kommunikation, empati og etik

• Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder  

• Sygeplejeprocessen

Eleven skal have fokus på ét af de 12 sygeplejefaglige problemområder

Selve opgaven:

• Eleven skal udarbejde en helhedsbeskrivelse af en borger

• Eleven skal reflektere over, hvilke overvejelser eleven gør sig om relationer, kommunikation, empati og 
etik i arbejdet med borgeren. 

• Eleven skal reflektere over, hvilke kernekompetencer en social- og sundhedsassistent har.

Formidling:

• Eleven formidler sin helhedsbeskrivelse (fx tekst, billeder, mindmap eller PowerPoint) – Produktet må 
maksimalt fylde 3 sider

• Eleven fremlægger sit produkt ved en af vejledersamtaler

Opfølgning på skolen → Der arbejdes med elevernes helhedsbeskrivelser



Informationer på SOSU-infoside

- Forløbsoversigter (informationer om elevernes forløb) 

https://sosu.info.zbc.dk/forlobsoversigter

- Lokale undervisningsplaner https://sosu.info.zbc.dk/courses/den-

lokal-undervisningsplan-lup

- Separat del til oplæringsvirksomhederne 

https://sosu.info.zbc.dk/til-oplaeringsvirksomheden

- Infosiden: https://sosu.info.zbc.dk/sosu

https://sosu.info.zbc.dk/forlobsoversigter
https://sosu.info.zbc.dk/courses/den-lokal-undervisningsplan-lup
https://sosu.info.zbc.dk/til-oplaeringsvirksomheden
https://sosu.info.zbc.dk/sosu


TAK FOR I DAG
Slides bliver rundsendt til alle, der var tilmeldt webinaret via Outlook. Hvis der 
andre, der ønsker slides tilsendt skal Ditte Grostøl kontaktes. PowerPoint må gerne 
videreformidles til kollegaer.

Spørgsmål til uddannelserne? Kontakt Ditte Grostøl 

• digr@zbc.dk

• telefon: 23284613

mailto:digr@zbc.dk

