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Rekordoptag på SOSU-uddannelser
På SOSU Nord glæder vi os i disse dage til at byde velkommen til det hidtil største
optag af elever på skolen grundforløb siden erhvervsuddannelsesreformen i 2015.
Onsdag bød undervisere og ledelse velkommen til ca. 450 nye elever i alt fordelt
på skolens afdelinger i Aalborg og Hjørring. Det er 100 elever flere end sidste år, og
en fremgang på i alt 27%.
”Det er en utrolig flot udvikling, og et vigtigt skridt i forhold til at imødekomme de
rekrutteringsudfordringer, der er indenfor social- og sundhedsområdet”, siger direktør Lene Kvist.
En rapport fra KL og FOA fra januar 2018 viser, at rekrutteringen til jobområdet skal øges væsentligt, hvis
kommunerne i fremtiden skal kunne løse opgaverne med flere ældre og plejekrævende borgere. Hele 73%
af landets kommuner melder allerede nu om vanskeligheder ved at rekruttere social- og sundhedsuddannet
personale, og alderssammensætningen i den nuværende medarbejderskare øger behovet for at flere tager
en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.
Det øgede optag på grundforløbene gælder både for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse, og de
lidt ældre, der har prøvet andre uddannelser eller jobs.
Direktør Lene Kvist mener, at der er flere årsager til den markante fremgang: ”Der er kommet et øget
politisk fokus på manglen på kvalificerede medarbejdere til ældre- og sundhedsområdet. Det har betydet at
social- og sundhedsområdet er blevet særligt tilgodeset i de offentlige overenskomstforhandlinger i foråret.
Lokalt har det regionale arbejdsmarkedsråd sat fokus på området, og skolen har øget samarbejdet med en
række af de nordjyske jobcentre. Det fælles fokus hele vejen rundt har en væsentlig betydning for antallet
af ansøgere”.
Muligheden for at kombinere en social- og sundhedsassistentuddannelse med en gymnasial
afgangseksamen (EUX) gør også uddannelsen interessant for de unge, der ved at de gerne vil arbejde med
mennesker. Med EUX står alle døre åbne for job eller videreuddannelse efter endt uddannelse.
”Generelt er det min opfattelse, at social- og sundhedsuddannelsernes anseelse og image forbedres i disse
år. Der er en stigende bevidsthed om vigtigheden af det arbejde, som social- og sundhedshjælpere og
social- og sundhedsassistenter udfører, og uddannelserne er løbende blevet udviklet og justeret. Det faglige
niveau i uddannelserne er højt, og afspejler at SOSU-personalet er krumtappen i at få det nære og
sammenhængende sundhedssystem til at fungere. De nye elever på skolen kan derfor godt være stolte af
deres uddannelsesvalg”, afslutter Lene Kvist.

Kontaktperson:
Direktør, SOSU Nord
Lene Kvist
lekp@sosunord.dk
tlf.: 31647355

