
Ansøgningsskema 

Social- og sundhedsassistent uddannelsen 2022
Merit

1. Personlige data
Fulde navn: Cpr. nr. 

Adresse: Alder: 

Post nr.: Telefon: 

By: E-mail:

Hvilket hold søger du? 

 Jeg er uddannet sosu-hjælper og ønsker at starte 25. juli 2022 

Er du dansk statsborger? 

 Ja   Nej 

Hvis nej, har du arbejds – og opholdstilladelse?  Ja  Nej 

2. Skolegang og uddannelsesbaggrund – Husk at vedlægge dokumentation

 Folkeskolens 9. klasses afgangseksamen 

 Folkeskolens 10. klasse afgangseksamen 

 Dansk på D-niveau 

 Naturfag på E-niveau 

 Gymnasial uddannelse (f.eks. STX, HF, HTX) 

 Grundforløb 1 

 Grundforløb 2 rettet mod sosu 

 Brandbekæmpelsesbevis 

Efter Dansk Brand – og sikringsteknisk Instituts 

retningslinjer pr. 1. september 2014. 

 Førstehjælpskursus 

Efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. 

august 2016  

 Erhvervsuddannelse, hvilken og årstal? 

 __________________________________________ 

 Prøve i dansk 3 for voksne udlændinge 

  Social – og sundhedshjælperuddannelsen? 

I hvilken kommune? ______________________________________  Årstal: __________________________ 

  Videregående uddannelse? 

Hvilken? ____________________________________ 

 Anden skolegang 

Hvilken? _____________________________________ 



Jeg har tidligere været i gang med, men ikke gennemført: 

  Social- og sundhedshjælperuddannelsen 

  Social- og sundhedsassistentuddannelsen 

Hvilket årstal? ___________________________________ 

Hvilke skoleperioder har du gennemført? _____________________________________________ 

Hvilke praktikperioder har du gennemført? _______________________________________________ 

Kurser, højskole udenlandsophold eller lignende Periode 

3. Arbejdserfaring inden for de sidste 5 år – HUSK at vedlægge kopi af udtalelser, ansættelsesbreve el.

lignende.

Arbejdsgiver Arbejdets art Fra dato Til dato Timetal/uge 

4. Specialpædagogisk støtte

Har du brug for støtte og vejledning til at gennemføre uddannelsen i forhold til nedenstående punkter: 

 Læse-/skrive 

 Talblindhed 

 Høre-, syns, og/eller andre fysiske handicaps 

 Personlig støtte/mentor 

 Andet _______________________________________________________________________________ 

5. Løn.
Voksenelevløn og voksenlærlingeløn – kun for dig over 18 år 

Er du fyldt 25 år og søger du voksenelevløn?  Ja  Nej 

Hvis ja: Du skal have et års relevant erfaring inden for de sidste 4 år med min. 24 timer pr. uge. Har du arbejdet mellem 8 og 24 timer tæller det for 

50%. 

Er du fyldt 25 år og søger du voksenlærlingeløn?  Ja  Nej 
Hvis ja: Som ledig: Du skal være ufaglært – eller være faglært, men ikke have benyttet din uddannelse de seneste 5 år – eller have været ledig i min. 



6 måneder ved uddannelsens påbegyndelse. Som beskæftiget: Være ufaglært. 

For at få voksenlærlingeløn forudsættes det at eleven er godkendt som voksenlærling hos Jobcenter Bornholm. 

 Jeg er over 18 år og opfylder ikke betingelserne for voksenelevløn eller voksenlærlingeløn, men søger løn svarende 

til voksenelevløn. 

6. Motiveret ansøgning (vedhæft evt. særskilt motiveret ansøgning)

Brug følgende spørgsmål som inspiration: 

Hvorfor søger du ind på uddannelsen? Hvad er dit mål med uddannelsen? Hvad er du god til? Hvad er dine interesser? 

7. Underskift

 Ved at sætte kryds her accepterer du, at vi behandler din ansøgning og deler dine oplysninger med skolen og øvrig 

ansættende myndighed. Oplysninger i denne ansøgning er afgivet på tro og love. 

Ifølge helbredsoplysningsloven § 6 har du pligt til at oplyse, om du er bekendt med at lide af en sygdom eller har 

symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for arbejdet som social- og sundhedsassistentelev. 

Har du noget at oplyse? 

 Ja    Nej 

Hvis ja, så vil du blive kontaktet. 

Dato: Underskrift 
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