
DEN ERHVERVSFAGLIGE VEJ TIL SUCCES  

EU-SOCIALFONDSPROJEKT 
 

 

Forløbsbeskrivelsen – Aktivitet 2.1. Arbejdsmarkedsparathedsforløb GF 2 EUX Version 2.0 
 

Målrettet vejledning omkring arbejdsmarkedsparathed er en aktivitet, der har særligt fokus på 
vejledning og kobling mellem den enkelte elev og arbejdsmarkedet. Aktiviteten udvikles i et tæt 
netværkssamarbejde med arbejdsgivere mhp. at afstemme forventninger og skabe forståelse for 
relationen mellem arbejdsgiver og den unge. Dertil er forløbets mål at give den unge redskaber til 
at forstå og reflektere over egne kompetencer og personlige egenskaber. 

Formål: 

Aktiviteten har til formål at give eleverne en indsigt i arbejdsmarkedet og potentielle 

praktikvirksomheders krav til deres elever. Desuden skal aktiviteten sikre eleven et kendskab til 

egne faglige, personlige og sociale kvalifikationer og sociale og kulturelle spilleregler på 

arbejdsmarkedet. 

Mål: 

Aktiviteterne skal danne grundlag for elevens: 

 Kendskab til egne personlige kompetencer (test, videooptagelser mm.) 

 Engagement og samarbejde 

 Positiv selvopfattelse og motivation 

 Relationsdannelse og netværksopbygning 

 Viden og ny læring 

 Succesoplevelser ift. branchekendskab 

 Læring om kompetencer, værdier og adfærd 

 Fokus på styrker, muligheder og selvrealisering 
 

Aktiviteten udvikles i et tæt netværkssamarbejde med en klynge af arbejdsgivere med henblik på 

at give eleverne forståelse for, hvilke krav og forventninger en arbejdsgiver har til: 

 Ansøgning/CV 

 Hvad skal der til for at jeg som elev, bliver attraktiv hos en arbejdsgiver 

 Analyse af praktikannoncer 

 Kendskab til praktikplads portaler fx praktikplads.dk og jobindex.dk 

 Kendskab til forskellige måder at henvende sig på til virksomheder, krop/stil (kontor, 
smed, kok) 

 Ansættelsessamtalen 

 Kendskab til jobmarkedet – herunder rettigheder og pligter- overenskomst 
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 Kendskab til forskellige former for aftaler (ordinære, restaftaler, delaftaler, korte 
aftaler) 

 Samarbejdet både med arbejdsgiver, kolleger og kunder 

 Besøg af virksomheder med åbne jobsøgningssamtaler og feedback 

 Virksomhedsbesøg af kort / længere varighed afhængig af branche/fag 

 Opfølgning af en vejleder/instruktør 

 Sygdom og fravær 
 

Timerne i arbejdsmarkedsparathedsforløbet tælles som rene klokketimer = 60 min. med fradrag af 
pauser. Forløbet har en samlet varighed på 34 timer, på SOSU Nord er timer fordelt ud over hele 
grundforløbets varighed på 20 uger. 

På GF2 EUX har eleverne 4 moduler hvor de 34 timer er fordelt. 

Arbejdsmarkedsparathedsforløbet - grundmodul 

Fag                                                          
Lektion 

Skemabrikker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Klar, parat, start Arb.Parat. LE KP 
(80751) 

4 4 4          

Ansøgning Arb.Parat LE AN 
(80752) 

   3 3        

Samarbejdet med borgeren og 
kollegaerne 

Arb.Parat LE SB 
(80753) 

     3 3 2 2    

Min arbejdsplads Ar.Parat LE MA          3 3  

Virksomhedsforlagt 
undervisning 

Virksomhedsforl.            14 

 

Målene for den erhvervsfaglige vej til succes er lagt ind under følgende dage: (It’s learning – 

Undervisning - GF2 SOSU) 

 

Klar, parat, start: Dag 1, 2 og 3 (12 timer i alt – registrer 4 timer pr dag) 

Mål: 

 Tilegnelse af viden og ny læring. 

 Læring om kompetencer, værdier og adfærd. 
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 Relationsdannelse og netværksopbygning.  

 Succesoplevelser ift. branchekendskab. 

 Kendskab til praktikpladsportaler. 

 Sygdom og fravær. 

 

Ansøgning dag 1 og 2 til. (6 timer i alt– ca. 3 timer pr. dag) 

 Hvordan skriver man en god ansøgning og et godt CV? 

 Hvad skal der til for at jeg som elev bliver attraktiv for en arbejdsgiver?  

 Analyse af praktikannoncer.  

 Kendskab til forskellige måder at henvende sig til praktikvirksomheden på.  

 Ansættelsessamtalen.  

 Besøg af virksomheder med åbne jobsøgningssamtaler og feedback.  

 Opfølgning af en vejleder/ underviser. 

 

Samarbejdet med borgeren og kollegaerne: Dag 1-2 (6 timer i alt ca. 3 timer pr. dag) og Dag 7-8 

(4 timer i alt – 2 timer pr. dag) 

 Engagement og samarbejde.  

 Samarbejde med arbejdsgiver, kollegaer, borgere, patienter og pårørende. 

 Relationsdannelse og netværksopbygning. 

 Positiv selvopfattelse og motivation. 

 

 

Min arbejdsplads: Dag 1 (3 timer) og Dag 3 (3 timer.) 

 Kendskab til jobmarkedet, herunder rettigheder og pligter samt overenskomst.  

 Kendskab til forskellige former for aftaler (ordinære-, rest-, del- og korte aftaler) 
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 Samarbejdet med både arbejdsgiver, kollegaer, borgere, patienter og pårørende. 

Arbejdsmarkedsparathedsforløbet - tillægsmodul 1 

Fag                                                          Lektion Skemabrik 14 

Virksomhedsforlagt undervisning Virksomhedsforl. 14 

 

Virksomhedsforlagt undervisning (Aftales individuel varighed/mødetid for eleven max mødetid 

30 timer (arbejdsuge)). 

De 2 dage er en del af grundmodulet, mens de 2 dage er et tillægsmodul. 

Elever arbejder med nedenstående mål i deres praksisuge: 

Mål: 

 Eleven vil i løbet af perioden, sammen med en uddannet social- og sundhedshjælper eller 

social- og sundhedsassistent, opleve og få et indtryk af hvordan det er at være ansat som 

social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Ved at følge og observere 

arbejdsgangene på arbejdsstedet vil eleven kunne tilegne sig viden om centrale opgaver, 

begreber og metodiske tilgange til faget. 

 Eleven skal i løbet af perioden interviewe en borger og udarbejde en livshistorie.  

 Evaluering af virksomhedsforlagt undervisning (elev-arbejdsplads-underviser) 

 

Additionalitet 

På SOSU Nord har vi dimensionerede praktikpladser (kommuner/region) samt et antal private 
praktikpladser. Forløbets additionalitet er, at forløbet samlet set øger eleverne bevidsthed om 
hvordan de kan sætte egne kompetencer i spil i forhold til at søge praktikpladser. Gennem besøg 
fra praktikvirksomhederne bliver elever mere bevidste om hvilke krav arbejdsmarkedet stiller til 
medarbejdere. Derudover arbejdes der med at styrke elevernes generelle forståelse af 
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arbejdsmarkedet. Eleverne har derudover mulighed for at deltage i virksomhedsforlagt 
undervisning på en arbejdsplads (aftales individuelt). 
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Forløbsbeskrivelsen – Aktivitet 2.1. Arbejdsmarkedsparathedsforløb version 2.0 

GF2 Pædagogisk assistent 

Målrettet vejledning omkring arbejdsmarkedsparathed er en aktivitet, der har særligt fokus på 
vejledning og kobling mellem den enkelte elev og arbejdsmarkedet. Aktiviteten udvikles i et tæt 
netværkssamarbejde med arbejdsgivere mhp. at afstemme forventninger og skabe forståelse for 
relationen mellem arbejdsgiver og den unge. Dertil er forløbets mål at give den unge redskaber til 
at forstå og reflektere over egne kompetencer og personlige egenskaber. 

Formål: 

Aktiviteten har til formål at give eleverne en indsigt i arbejdsmarkedet og potentielle 
praktikvirksomheders krav til deres elever. Desuden skal aktiviteten sikre eleven et kendskab til 
egne faglige, personlige og sociale kvalifikationer og sociale og kulturelle spilleregler på 
arbejdsmarkedet. 

Aktiviteterne skal danne grundlag for elevens: 

 Kendskab til egne personlige kompetencer (test, videooptagelser mm.) 

 Engagement og samarbejde 

 Positiv selvopfattelse og motivation 

 Relationsdannelse og netværksopbygning 

 Viden og ny læring 

 Succesoplevelser ift. branchekendskab 

 Læring om kompetencer, værdier og adfærd 

 Fokus på styrker, muligheder og selvrealisering 

Aktiviteten udvikles i et tæt netværkssamarbejde med en klynge af arbejdsgivere med henblik på 
at give eleverne forståelse for, hvilke krav og forventninger en arbejdsgiver har til: 

 Ansøgning/CV 

 Hvad skal der til for at jeg som elev, bliver attraktiv hos en arbejdsgiver 

 Analyse af praktikannoncer 

 Kendskab til praktikplads portaler fx praktikplads.dk og jobindex.dk 

 Kendskab til forskellige måder at henvende sig på til virksomheder, krop/stil  

 Ansættelsessamtalen 

 Kendskab til jobmarkedet – herunder rettigheder og pligter- overenskomst 

 Kendskab til forskellige former for aftaler (ordinære, restaftaler, delaftaler, korte aftaler) 

 Samarbejdet både med arbejdsgiver, kolleger og kunder 
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 Besøg af virksomheder med åbne jobsøgningssamtaler og feedback 

 Virksomhedsbesøg af kort / længere varighed afhængig af branche/fag 

 Sygdom og fravær 

Timerne i arbejdsmarkedsparathedsforløbet tælles som rene klokketimer = 60 min. med fradrag af 
pauser. Forløbet har en samlet varighed på 34 timer, på SOSU Nord er timer fordelt ud over hele 
grundforløbets varighed på 20 uger. 

På GF2 PAU har eleverne 5 moduler. 

Arbejdsmarkedsparathedsforløbet - grundmodul 

Fag                                                           Skemabrikke
r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Intro 80755 Arb.Parat 
LE IN 

2 4           

Læring og 
udvikling 

80756 
Arb.Parat LE 

LU 

  2 3,2
5 

2 3,2
5 

      

Kommunikation, 
faglig formidling 
og 
Dokumentation 

80767 Arb.Parat 
LE KF 

      2 5,4
2 

    

Motivation og 
sundhed 

80759 
Arb.Parat LE 

MS 

        5,4
2 

   

Identitet og 
dannelses som 
person 

80760 
Arb.Parat LE ID 

         3,2
5 

3,2
5 

 

Virksomhedsforla
gt undervisning 

Virksomhedsf
orl. 

           21 

Målene for den erhvervsfaglige vej til succes er lagt ind under følgende dage: (It’s learning – 
Undervisning - GF2 PAU) 

Intro: Dag 1 og 2 (6 timer i alt – registrer 2 og 4 timer) 

Mål: 

 Relationsdannelse og netværksopbygning 
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 Læring om kompetencer, værdier og adfærd. 

 Kendskab til professionel rolle (sygdom og fravær) 

 

Læring og udvikling, Udvikling i samspillet, Dag 1 (2 timer), dag 2 (3,25 timer) 

Mål: 

 Læring om kompetencer, værdier og adfærd  

 Fokus på styrker, muligheder og selvrealisering 

 Relations dannelse og netværksopbygning.  

 Kulturforståelse 

 Selvindsigt i forhold til egne og andres udviklingspotentiale. 

Læring og udvikling, Didaktik og selvevaluering, Dag 1 (2 timer), dag 2 (3,25 timer) 

 Kendskab til egne personlige kompetencer  

 Arbejde med egen motivation og læringsstil.  

 Planlægge, gennemføre og evaluere en pædagogisk aktivitet.  

Kommunikation, faglig formidling og dokumentation, Kommunikation; Dag 2 (2 timer) dag 3 

(5,42 timer) 

Hvad skal der til for at jeg som elev bliver attraktiv for en arbejdsgiver.  

Ansøgning/CV  

Mål: 

 Hvad skal der til for at jeg som elev, bliver attraktiv hos  

 en arbejdsgiver  

 Analyse af praktikannoncer  
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 Kendskab til praktikplads portaler fx praktikplads.dk og jobindex.dk  

 Kendskab til forskellige måder at henvende sig på til virksomheder, krop/stil (kontor, 

smed, kok)  

 Ansættelsessamtalen  

 Kendskab til jobmarkedet – herunder rettigheder og  

 pligter- overenskomst  

 Kendskab til forskellige former for aftaler (ordinære, restaftaler, delaftaler, korte 

aftaler)  

 Samarbejdet både med arbejdsgiver, kolleger og kunder 

Motivation og sundhed, dag 4 (5,42 timer) 

Mål:   

 Positiv selvopfattelse og motivation 

 Sundhedsfremmende metoder og aktiviteter. 

 Arbejde med egenomsorg og livstilsændringer 

Virksomhedsforlagt undervisning (Aftales individuel varighed/mødetid for eleven max mødetid 

37 timer (arbejdsuge)). 

 De 3 dage er en del af grundmodulet, mens de 2 dage er et tillægsmodul. 

 

 

Arbejdsmarkedsparathedsforløbet - tillægsmodul 1 

Fag                                                          Lektion Skemabrik 13 

Virksomhedsforlagt undervisning Virksomhedsforl. 16 
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Virksomhedsforlagt undervisning (Aftales individuel varighed/mødetid for eleven max mødetid 

37 timer (arbejdsuge)). 

De 3 dage er en del af grundmodulet, mens de 2 dage er et tillægsmodul. 

Mål 

Eleven skal 

- Opnå forståelse for kommunikationens betydning for relationen mellem mennesker samt 

øvelse i at kommunikere respektfuldt og anerkendende 

- Arbejde med metoder til at reflektere over egen praksis 

- Lave en demonstration af hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende 

på en etisk, empatisk og respektfuld måde  

- Indhente viden om sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen i forhold til temaet 

arbejdsmiljø 

- Tilegne sig viden om aktiviteters betydning for sundhed og trivsel samt indblik i hvordan 

disse omsættes i pædagogisk praksis. 

 

Metode 

Eleven tilbringer 10 dage i virksomhedsforlagt undervisning på en institution inden for det normale 

børneområde. 2 af disse dage er projektrelevante hovr nedenstående mål danner grundlag for en 

logbog, som eleven skal lave under den virksomhedsforlagte undervisning.  

Når eleven er tilbage på skolen, skal eleven sammen med sine medstuderende og undervisere 

bruge sine refleksioner og beskrivelser fra logbogen til at reflektere og perspektivere over 

sammenhængen mellem den oplevede praksis og den teoretiske viden, eleven gennem 

uddannelsesforløbet tilegner sig på skolen.  
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Skolen har en forventning om at eleven anvender sin viden og erfaringer fra den 

virksomhedsforlagte undervisning til den afsluttende grundforløbsprøve.   

Additionalitet 

På SOSU Nord har vi dimensionerede praktikpladser (kommuner/region) samt et antal private 

praktikpladser. Forløbets additionalitet er, at forløbet samlet set øger eleverne bevidsthed om 

hvordan de kan sætte egne kompetencer i spil i forhold til at søge praktikpladser. Gennem besøg 

fra praktikvirksomhederne bliver elever mere bevidste om hvilke krav arbejdsmarkedet stiller til 

medarbejdere. Derudover arbejdes der med at styrke elevernes generelle forståelse af 

arbejdsmarkedet. Eleven deltager derudover i virksomhedsforlagt undervisning hos en 

arbejdsgiver (aftales individuelt). 
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Forløbsbeskrivelsen – Aktivitet 2.1. Arbejdsmarkedsparathedsforløb GF 2 SOSU Version 2.0 
 

Målrettet vejledning omkring arbejdsmarkedsparathed er en aktivitet, der har særligt fokus på 

vejledning og kobling mellem den enkelte elev og arbejdsmarkedet. Aktiviteten udvikles i et tæt 

netværkssamarbejde med arbejdsgivere mhp. at afstemme forventninger og skabe forståelse for 

relationen mellem arbejdsgiver og den unge. Dertil er forløbets mål at give den unge redskaber til 

at forstå og reflektere over egne kompetencer og personlige egenskaber. 

Formål: 

Aktiviteten har til formål at give eleverne en indsigt i arbejdsmarkedet og potentielle 

praktikvirksomheders krav til deres elever. Desuden skal aktiviteten sikre eleven et kendskab til 

egne faglige, personlige og sociale kvalifikationer og sociale og kulturelle spilleregler på 

arbejdsmarkedet. 

Aktiviteterne skal danne grundlag for elevens: 

 Kendskab til egne personlige kompetencer (test, videooptagelser mm.) 

 Engagement og samarbejde 

 Positiv selvopfattelse og motivation 

 Relationsdannelse og netværksopbygning 

 Viden og ny læring 

 Succesoplevelser ift. branchekendskab 

 Læring om kompetencer, værdier og adfærd 

 Fokus på styrker, muligheder og selvrealisering 
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Aktiviteten udvikles i et tæt netværkssamarbejde med en klynge af arbejdsgivere med henblik på 

at give eleverne forståelse for, hvilke krav og forventninger en arbejdsgiver har til: 

 Ansøgning/CV 

 Hvad skal der til for at jeg som elev, bliver attraktiv hos en arbejdsgiver 

 Analyse af praktikannoncer 

 Kendskab til praktikplads portaler fx praktikplads.dk og jobindex.dk 

 Kendskab til forskellige måder at henvende sig på til virksomheder, krop/stil  

 Ansættelsessamtalen 

 Kendskab til jobmarkedet – herunder rettigheder og pligter- overenskomst 

 Kendskab til forskellige former for aftaler (ordinære, restaftaler, delaftaler, korte aftaler) 

 Samarbejdet både med arbejdsgiver, kolleger og kunder 

 Besøg af virksomheder med åbne jobsøgningssamtaler og feedback 

 Virksomhedsbesøg af kort / længere varighed afhængig af branche/fag 

 Sygdom og fravær 

Timerne i arbejdsmarkedsparathedsforløbet tælles som rene klokketimer = 60 min. med fradrag af 

pauser. Forløbet har en samlet varighed på 34 timer, på SOSU Nord er timer fordelt ud over hele 

grundforløbets varighed på 20 uger. 

På GF2 SOSU har eleverne 4 moduler hvor de 34 er fordelt. 

Arbejdsmarkedsparathedsforløbet - grundmodul 

Fag                                                           Skemabrik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Klar, parat, start Arb.Parat. LE KP 
(80751) 

3 3 3 3          

Ansøgning Arb.Parat LE AN 
(80752) 

    3 3        
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Samarbejdet med 
borgeren og kollegaerne 

Arb.Parat LE SB 
(80753) 

      3 3 2 2    

Min arbejdsplads Ar.Parat LE MA           3 3  

Virksomhedsforlagt 
undervisning 

Virksomhedsforl.             21 

 

Mål 

Målene for den erhvervsfaglige vej til succes er lagt ind under følgende dage: (It’s learning – 

Undervisning - GF2 SOSU) 

Klar, parat, start: Dag 1, 2, 3 og 4 (12 timer i alt – registrer 3 timer pr dag) 

Mål: 

 Tilegnelse af viden og ny læring. 

 Læring om kompetencer, værdier og adfærd. 

 Relationsdannelse og netværksopbygning.  

 Succesoplevelser ift. branchekendskab. 

 Kendskab til praktikpladsportaler. 

 Sygdom og fravær. 

Ansøgning; Dag 1 og 2 (6 timer i alt – 3 timer pr. dag) 

Mål: 

 Hvordan skriver man en god ansøgning og et godt CV? 

 Hvad skal der til for at jeg som elev bliver attraktiv for en arbejdsgiver?  

 Analyse af praktikannoncer.  

 Kendskab til forskellige måder at henvende sig til praktikvirksomheden på.  

 Ansættelsessamtalen.  
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 Besøg af virksomheder med åbne jobsøgningssamtaler og feedback.  

 Opfølgning af en vejleder/ underviser. 

 

Samarbejdet med borgeren og kollegaerne Dag 1-2 (6 timer i alt ca. 3 timer pr. dag) og Dag 6-

7 (4 timer i alt – ca. 2 time pr. dag) 

 Engagement og samarbejde.  

 Samarbejde med arbejdsgiver, kollegaer, borgere, patienter og pårørende. 

 Relationsdannelse og netværksopbygning. 

 Positiv selvopfattelse og motivation. 

 

Min arbejdsplads: Dag 1 (3 timer) og Dag 4 (3 timer.) 

 Kendskab til jobmarkedet, herunder rettigheder og pligter samt overenskomst.  

 Kendskab til forskellige former for aftaler (ordinære-, rest-, del- og korte aftaler) 

 Samarbejdet med både arbejdsgiver, kollegaer, borgere, patienter og pårørende. 

Virksomhedsforlagt undervisning (Aftales individuel varighed/mødetid for eleven max mødetid 

37 timer (arbejdsuge)). 

 De 3 dage er en del af grundmodulet, mens de 2 dage er et tillægsmodul. 

 

Arbejdsmarkedsparathedsforløbet - tillægsmodul 1 

Fag                                                           Skemabrik 14 

Virksomhedsforlagt undervisning Virksomhedsforl. 16 
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Virksomhedsforlagt undervisning (Aftales individuel varighed/mødetid for eleven max mødetid 

37 timer (arbejdsuge)). 

De 3 dage er en del af grundmodulet, mens de 2 dage er et tillægsmodul. 

Elever arbejder med nedenstående mål i deres praksisuge: 

Mål: 

 Eleven vil i løbet af perioden, sammen med en uddannet social- og sundhedshjælper eller 

social- og sundhedsassistent, opleve og få et indtryk af hvordan det er at være ansat som 

social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Ved at følge og observere 

arbejdsgangene på arbejdsstedet vil eleven kunne tilegne sig viden om centrale opgaver, 

begreber og metodiske tilgange til faget. 

 Eleven skal i løbet af perioden interviewe en borger og udarbejde en livshistorie.  

 Evaluering af virksomhedsforlagt undervisning (elev-arbejdsplads-underviser) 

 

Additionalitet 

På SOSU Nord har vi dimensionerede praktikpladser (kommuner/region) samt et antal private 

praktikpladser. Forløbets additionalitet er, at forløbet samlet set øger eleverne bevidsthed om 

hvordan de kan sætte egne kompetencer i spil i forhold til at søge praktikpladser. Gennem besøg 

fra praktikvirksomhederne bliver elever mere bevidste om hvilke krav arbejdsmarkedet stiller til 

medarbejdere. Derudover arbejdes der med at styrke elevernes generelle forståelse af 

arbejdsmarkedet. Eleven deltager derudover i en uge i virksomhedsforlagt undervisning i praksis. 
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