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INDLEDNING
Denne 360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen skal øge rekrutteringen og
styrke fastholdelsen af social- og sundhedselever nu og frem til 2026. Gennem 17
konkrete indsatser styrkes det gode læringsmiljø og den attraktive praktikplads, så
flere nu og i fremtiden vil arbejde med pleje og omsorg i Aabenra Kommune.

BAGGRUND
Målet med denne handleplan er at øge
antallet af kvalificerede ansøger til SOSUuddannelsen, mindske frafaldet på uddannelsen, motivere flere ufaglærte medarbejdere i ældreplejen til at blive uddannet
samt at flere nyuddannede elever søger
ledige stillinger i Aabenraa Kommune.
SOSU-uddannelsen på seniorområdet i
Aabenraa Kommune oplever i disse år
store udfordringer med at rekruttere og
fastholde medarbejdere og elever til ældreplejen og socialområdet. Lokalt såvel
som på landsplan er der flere ældre, som
allerede nu og de kommende år har behov
for pleje. Samtidig er der færre ansøgere
til social- og sundhedsuddannelserne og
flere ansatte er på vej på pension.
Frafaldet på SOSU-uddannelsen toppede
i 2020 med et frafald på 29,5 procent. Der
er derfor behov for at gentænke rekrutteringen og øge fastholdelsen af social- og
sundhedselever samt synliggøre, at
SOSU-uddannelsen er en mangefacetteret og bred uddannelse med vidt forskellige individuelle karriereveje, som både
dækker Det Nære Sundhedsvæsen, ældrepleje, psykiatri- og socialområdet.
Handleplanen udmønter Social & Sundheds Strategi for rekruttering, fastholdelse
og fremmøde 2020-2025 med fokus på
SOSU-uddannelsen. Den implementeres
inden for rammerne af budget 2022 –
2025 for Social & Sundhed, den 5 årige

lærepladsaftale for 2022-2026 og dimensioneringsmålene samt midlerne afsat med
finansloven for 2021-2024 til flere hænder
og højere faglighed i ældreplejen.

INDHOLD
Handleplanen indeholder fire hovedtemaer:
Den attraktive uddannelse
Organisering af elevområdet
Rekruttering af ufaglærte
Den attraktive arbejdsplads
Under hovedtemaerne iværksættes 17
indsatser, som implementeres frem til
2026. Handleplanen er samtidig et dynamisk dokument, som skal kunne rumme
tilkommende og aktuelle indsatser, der understøtter rekrutterings- og fastholdelsesmålene nu og frem til 2026. Opfølgning
sker gennem årlig orientering om status
på implementeringen af handleplanen til
Social- og Sundhedsudvalget.
Handleplanen er udarbejdet med afsæt i
et godkendt kommissorium, analyser og
datamateriale, fokusgruppeinterviews med
social- og sundhedselever og en temadag
den 25. juni 2021 om SOSU-uddannelsen
med deltagere fra jobcenteret, socialpsykiatrien, hjemmeplejen, plejehjem, FOA og
SOSU Syd.
Indsatserne i handleplanen for 2022-2026
fremgår af et skema for hvert hovedtema.
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DEN ATTRAKTIVE UDDANNELSE
Sådan lykkes vi med at gøre SOSU-uddannelsen mere attraktiv, så flere
aktivt vælger uddannelsen til

KARRIEREMULIGHEDER
Med handleplanen stilles der skarpt på de
gode historier om velfærdsindsatsen i
Aabenraa. Det skal få flere til at se en
fremtid, hvor de er med til at styrke
omsorgen for de mest sårbare og ældre
borgere i Aabenraa på tværs af Social &
Sundhed. Derfor synliggøres det, at
SOSU-uddannelsen giver mange karrieremuligheder, og at der er brug for både
brede og specifikke faglige kompetencer i
ældreplejen, på socialområdet og i Det
Nære Sundhedsvæsen nu og i fremtiden.
 Det gøres mere synligt, hvilke kompetencer en social- og sundhedselev kan
forvente at stå med efter endt uddannelse, og at uddannelsen kan føre til
både en karriere i ældreplejen, socialområdet, på sygehus, i psykiatrien og
til videre uddannelse.
 Det gøres mere alment og lokalt
kendt, at SOSU-uddannelsen tilbyder
et arbejde, hvor den enkelte gør en
mærkbar og betydelig forskel. Det er
en uddannelse, der udgør grundhjørnestenen i vores fælles velfærdssamfund og for en værdig, god pleje og
omsorg for sårbare og ældre borgere.
Derfor har handleplanen fokus på:

SOSU-fagets
omdømme

 Det handler om at fremhæve de gode
historier lokalt og at fremhæve den
faglige stolthed, som medarbejderne
hver især oplever i de daglige relationer med borgerne.
 Det skal også være mere attraktivt for
mænd at tage en SOSU-uddannelse.
27 procent af de mandlige elever ophørte i 2020. Mænd udgør i september
2021 7,66 procent af antallet af aktive
elever på SOSU-uddannelsen.

ELEVER I DAG OG I FREMTIDEN
Handleplanen har fokus på at rekruttere
unge til SOSU-uddannelsen. Derfor styrkes fokus på Digi Tech-linjen og EUX-uddannelserne:

Digi Tech-linjen

Det handler om, at unge og nyuddannede
kommer med nye kompetencer til pleje- og
omsorgsområdet. Det skal det være gearet til, så det kan matche nyuddannedes
forventninger og kombinere unges hverdagserfaringer med teknologi.
 Det skal være endnu mere tydeligt,
hvordan Aabenraa Kommune som arbejdsplads modtager nyuddannede
social- og sundhedselever, som har
velfærdsteknologiske og digitale kompetencer.
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Det er Social & Sundheds Velfærdsteknologistrategi 2021-2024, som skal understøtte, at social- og sundhedselever og
medarbejdere oplever, at teknologien konkret understøtter kompetenceudvikling og
kommunen som en attraktiv arbejdsplads.

 Det gøres mere synligt, at SOSU-uddannelsen for den enkelte tilbyder muligheder for både at arbejde med mennesker, selvindsigt og personlig udvikling og at være i front med den velfærdsteknologiske udvikling.

Det vil vi gøre:
o
o

o
o

o

o

o

Styrke kommunikationen om SOSU-fagets omdømme i medierne herunder på
sociale medier.
Synliggøre de gode historier fra hjemmeplejen, plejehjem og socialområdet, hvor
social- og sundhedseleverne har deres praktikophold og fra arbejdspladserne
generelt.
Markedsføre SOSU-faget og skabe mere åbenhed om, hvordan det er at arbejde
med pleje og omsorg i Aabenraa.
Styrke en lokal professionsidentitet for social- og sundhedselever. Hvad vil det sige
at være social- og sundhedsuddannet i Aabenraa. Hvad står social- og
sundhedseleverne for, og hvordan tydeliggøres faglige og særlige kompetencer.
Rekruttere flere mænd til SOSU-faget og synliggøre nuværende mandlige socialog sundhedselevers perspektiver på, hvorfor SOSU-faget er et godt fagområde for
mænd.
Invitere skoleelever ind i ældreplejen. Hvis eleverne har prøvet et fritidsjob på et
plejehjem, så får de et større kendskab til ældreplejen og interessen for at tage en
SOSU-uddannelse øges.
Udvikle Digi Tech-linjen med fokus på, at praktikken i kommunen understøtter Digi
Tech-linjen, så Digi Tech-eleverne kan bruge de kompetencer, som de har
ervhervet på SOSU-uddannelsen.

4

Indsats

Målsætning

Hvordan ved vi, at
det virker

1. Kommunikationsstrategi
i forhold til SOSU-fagets
omdømme

50 % flere gode og synlige historier end året
før.

Statusoversigt over antallet af gode historier
fra ældreplejen som nyhedsartikler, på sociale
medier m.v. over et år
sammenlignet med året
før.

De gode historier fra ældreplejen bliver synlige og er med til at øge SOSU-fagets anerkendelse lokalt.

2. Markedsføring af SOSUfaget

70 % af de adspurgte deltagere, der har været til åbent hus, deltaget i brobygning eller i
andre tiltag på social- og sundhedsområdet
viser interesse for en karriere i ældreplejen.

Stikprøver – forespørgsler blandt deltagere ved forskellige tiltag.

PR og mere åbenhed om, hvad SOSU-faget
indeholder. Åbent hus på arbejdspladserne til
både en bred målgruppe, men også tiltrækning af specifikke målgrupper: Fx skoleelever, unge, ufaglærte, ledige, jobskiftere, borgere med anden etnisk baggrund end dansk
m.v.
3. Elever viser SOSU-vejen

Flere social- og sundhedselever inddrages og
kan se sig selv i forhold til en professionsidentitet, og budskabet udbredes lokalt.

Praktikpladsevaluering
(Rambøll Results)

At social- og sundhedseleverne oplever et
større fællesskab, større faglig stolthed og lokal anerkendelse i valg af uddannelse samt
øget motivation for at arbejde med SOSU-faget efter endt uddannelse.
4. Flere mænd på SOSUuddannelsen

At flere mænd bliver optaget på og gennemfører SOSU-uddannelsen.
At flere mænd hører om SOSU-faget, og kan
identificere sig med faget samt se fordele, og
vælger SOSU-uddannelsen til.

Optælling af mandlige
elever ved optag på
SOSU-uddannelsen i
årene 2022-2026 herunder frafaldsregistrering.

At frafald højest er på 7 %.
5. Fritidsjobs til socialt
samvær med plejehjemsbeboere efter skoletid

90 % af de unge viser interesse for en karriere i ældreplejen efter et fritidsjob på plejehjem.

Spørgeskema/interviews.

6. Digi Tech 2.0

Digi Tech-elever vil arbejde i ældreplejen i
Aabenraa. Roller og forventninger til Digi
Tech-elevernes funktioner i ældreplejen er
tydelige og afstemte, og der er stillinger, som
matcher Digi Tech-elevernes kompetencer.

Spørgeskema/interviews.
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ORGANISERING AF ELEVOMRÅDET
Sådan skaber vi gode læringsmiljøer på praktikpladserne, så social- og
sundhedseleverne synes, at arbejdspladserne i ældreplejen er attraktive

ELEVER - ER EN FÆLLES OPGAVE
Med handleplanen er der fokus på attraktive praktikpladser og på at styrke organiseringen af elevområdet.
At skabe et godt læringsmiljø og en kultur,
som understøtter den enkelte elev, er en
fælles opgave på tværs af social- og sundhedsområdet og ældreplejen. Men det er
også i et godt samarbejde med SOSU Syd,
FOA, KL og andre kommuner, faglige netværk og forskellige samarbejdspartnere, at
rammerne om elevområdet sættes.
 Elever skal føle sig velkomne, og opleve en god opstart på praktikken. Det
har stor betydning for, hvordan SOSUfaget og det videre forløb opleves, og
om eleven gennemfører sin uddannelse.
 En god introduktion er et fælles ansvar,
så den enkelte elev føler sig inkluderet
på arbejdspladsen. Derfor har handleplanen fokus på:

Rammevilkår
og roller
Det handler om, at det har stor betydning,
at eleverne har rum til fordybelse, får skabt
gode relationer, og at der er et godt samarbejde mellem skoleforløb og praktik.

ET GODT LÆRINGSMILJØ
En inspirerende praktikvejleder har tid til at
give anerkendende respons og kan guide
til spændende opgaver tilpasset den enkelte elev og læringsstil.
Arbejdstilrettelæggelsen skal rumme tid til
fordybelse, som anerkendes af arbejdspladsen. Det giver et godt læringsmiljø.
Faglighed og udfordringer fastholder de
dygtige elever. Det betyder også, at praktikvejlederen følger med i, hvad der sker på
uddannelsen, så ældreplejen rummer særlige kompetencer og den unge generation,
og kan tilbyde de muligheder, som eleverne forventer. Handleplanen har derfor
fokus på:

Praktikvejledning
Det handler om, at praktikkoordineringen
og praktikvejlederne har en central rolle i
forhold til, at elever kommer godt igennem
praktikken, at få skabt den røde tråd og at
sikre fagligheden. Handleplanen har fokus
på, at praktikvejlederne har de rette kompetencer, og at praktikvejlederen skal
kunne navigere mellem elever, kolleger og
ledelse, så der altid sker en optimal opfølgning og understøttelse af eleven.
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Det vil vi gøre:
o

o

Sikre ledelsesmæssigt fokus, og at der er klare roller og retningslinjer, forventninger og rette
kompetencer, når praktikophold og et godt læringsmiljø skal forberedes, så eleverne oplever
individuelt tilpassede læringsforløb og oplever at få tildelt ansvar, der følger forløbet.
Skabe gode rammer for praktikvejlederne, så de har tid til og er klædt på til deres opgave.

Indsats

Målsætning

Hvordan ved vi, at
det virker

7. Klare rammer og roller i
forhold til styringen og
organiseringen af elevområdet

Praktikkoordinatorer, praktikvejledere, uddannelseskoordinatorer og ledelse har klare
retningslinjer og arbejdsgange på elevområdet

Gennem eksisterende
dialogformer.

8. Professionalisering af
praktikvejlederfunktionen, som indebærer opkvalificering

Praktikvejledere har de rette kompetencer til
at løfte opgaven.

Evaluering af praktikvejlederfunktionen gennem praktikpladsevaluering (Rambøll Results)
samt erfagruppe med
praktikvejledere eller
opfølgning gennem
praktikkoordinatorer og
uddannelseskoordinatorer.

Praktikvejledere kan anvende nye kompetencer meningsfuldt i opgaven og føler sig klædt
på til at vejlede eleverne. Eleverne oplever en
fagligt kvalificeret praktikvejledning med god
kontakt til praktikvejleder.

”Fokusgruppeinterviews med social- og sundhedselever i
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Aabenraa peger på behov for, at praktikvejledere kompetenceudvikles. En samstemmende konklusion ses i FEVU’ s evaluering af SOSU-uddannelserne, september 2021 ”

REKRUTTERING AF UFAGLÆRTE
Sådan lykkes vi med, at flere ufaglærte medarbejdere vælger SOSU-uddannelsen
til – på vej mod en fælles fremtidsinvestering

HØJERE KVALITET – på vej mod faglært
Ældreplejen er udfordret af manglende
faglært arbejdskraft. Ufaglærte medarbejdere udgør i dag en betydelig del af arbejdskraften både i hjemmeplejen og på
plejehjem. Med handleplanen iværksættes
indsatser, der sikrer rekruttering af flere
ufaglærte og ledige til SOSU-faget.
 Det skal være mere synligt, at SOSUuddannelsen rummer gode muligheder
for, at mennesker med vidt forskellig
baggrund kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, foretage brancheskift
og opleve at kunne bidrage til og at
tage aktivt del i samfundslivet.
Der er mange indgange til SOSU-uddannelsen, som tilbyder skræddersyede og individuelle forløb i det tempo, som passer
den enkelte bedst. For at flere søger
SOSU-uddannelsen er der fokus på en:

Opsporingsmodel

DANSK I PRAKTIKFORLØBET
Ældreplejen udgør en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, hvor et stigende antal
social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk er med til at tilføre nye og multikulturelle værdier til ældreplejen. Derfor har handleplanen fokus
på:

Sprog og kultur
Det handler om, at ældreplejen og SOSUuddannelsen kan være med til at styrke integrationen og inklusionen af borgere med
anden etnisk baggrund end dansk. Udfordringer med sprog kan udgøre en væsentlig barriere.
 Social- og sundhedselever med anden
etnisk baggrund end dansk skal opleve, at SOSU-uddannelsen er et godt
valg, som understøtter en god overgang til arbejdslivet på lige fod med
andre.

Det handler om at udvikle en model til
mere målrettet og systematisk opsporing
af ledige, mulige brancheskift og ufaglærte
til SOSU-uddannelsen. Opsporingsmodellen kan fx indarbejde digitale indgange, infomøder for nyledige og virtuelle møder.
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Det vil vi gøre:
o
o

o
o

Styrke det gode samarbejde mellem seniorområdet og jobcenteret om at rekruttere
ledige til SOSU-uddannelsen samt systematisk opfølgning på indsatsen.
Øge rekrutteringen af ufaglærte medarbejdere til SOSU-uddannelsen gennem
systematisk opsporing og udvikling af arbejdsgange via fx fra ufaglært til faglærtpuljen og puljen til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.
Ansætte social- og sundhedselever over 25 år på grundforløb med voksenelevløn
for at tiltrække flere voksne til uddannelsen.
Styrke understøttelsen af dansk i praktikken, der øger den enkeltes læring og trivsel
på praktikstedet samt skaber bedre sammenhæng mellem teori og praksis.

Indsats

Målsætning

Hvordan ved vi, at
det virker

9. Udvikling af opsporingsmodel i samarbejde med
Jobcenteret

At flere ufaglærte, nyledige og andre i forbindelse med brancheskift optages på og gennemfører SOSU-uddannelsen i årene 20222026.

Evalueres gennem optags- og frafaldsstatistik samt gennemførelsesprocent.

10. Systematisk opsporing
af ufaglærte medarbejdere

Reducere antallet af ufaglærte ansat på social- og sundhedsområdet og i ældeplejen i
Aabenraa Kommune til maksimum 10 %

Evalueres i forbindelse
med afrapportering af
puljemidler samt optagog frafaldsstatistik herunder gennemførelsesprocent.

Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. Mål: Minimum 12 årsværk.



Uddannelsesstillinger (Fra ufaglært til
faglært
Uddannelsestilbud via puljen til flere
hænder og højere faglighed i ældreplejen

11. Voksenelevløn på
grundforløb for socialog sundhedshjælperelever

Tiltrække og fastholde flere kvalificerede ansøgere over 25 år til social- og sundhedshjælper-uddannelsen.

Evalueres i ultimo
2023.

12. Understøttende dansktilbud i praktikken

Flere elever med anden etnisk baggrund end
dansk gennemfører SOSU-uddannelsen i
årene 2021-2026.

Evalueres gennem registrering af optag 2021.
Slutmåling 2026.
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DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS
Sådan får vi flere SOSU-elever til at blive på uddannelsen – og bagefter have lyst til
at arbejde i ældreplejen i Aabenraa

FÆLLES OM ET GODT ARBEJDSMILJØ
En attraktiv arbejdsplads er også en arbejdsplads, som social- og sundhedseleverne ønsker
at vende tilbage til. Den skal kunne rumme og
fastholde mange forskellige grupper. Den attraktive arbejdsplads har medarbejdere, der ved
hvad de skal og hvorfor. Der er synlig ledelse
med klare prioriteringer og retninger, og arbejdspladsen rummer glæde og gode relationer.
 Det skal gøres mere tydeligt, at fastholdelse
er en fælles opgave på tværs af social- og
sundhedsområdet og ældreplejen – ikke
mindst ledelsesmæssigt.
Et godt arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads
er et fælles ansvar og en fælles opgave. Derfor
har handleplanen fokus på:

Arbejdsmiljø

Det kan handle om en bestemt kultur på en arbejdsplads. Det kan handle om, hvordan man
bliver mødt og taget imod som elev. Er man elev
eller kollega?
 Med handleplanen styrkes lærings- og studiemiljøet på praktikpladsen, så eleverne oplever at føle sig velkomne og anerkendte på
arbejdspladsen.

SÅRBARE ELEVER
En af de større udfordringer på SOSU-uddannelsen er, at flere unge i dag har forskellige psykiske og sociale problemstillinger. Det øger risikoen for frafald.
Sårbarhed kan være en hindring for læring og
kan udgøre en del af bagagen for elever i alle aldersgrupper. Midaldrende elever, som har foretaget brancheskift eller har været uden for arbejdsmarkedet i længere perioder. Det stiller
krav til både pædagogiske og psykologiske kompetencer, så den enkelte elev understøttes
bedst muligt gennem uddannelsen. Handleplanen har fokus på:

Unge med
psykiske problemstillinger
Det handler både om, hvordan elever, der er
psykisk sårbare bedst understøttes gennem uddannelsen og om, hvordan god ledelse og et
godt arbejdsmiljø betyder noget for den enkeltes
trivsel og uddannelsesglæde.
Med handleplanen er der fokus på at understøtte den enkelte elev. Det kan ske gennem
mentorer eller andre tilknyttede støttepersoner

 Det skal i høj grad være muligt at føle sig
kompetent, set, hørt og værdsat.
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Det vil vi gøre:
o
o
o

o

o

Støtte elevernes kompetenceudvikling gennem midtvejssamtaler på grundforløb i et tæt
samarbejde mellem elev, skole og Aabenraa Kommune.
Iværksætte støtte- og mentorordninger til elever med psykiske problemstillinger for at styrke
fastholdelsen af eleverne.
Sørge for, at Aabenraa Kommune har de rette attraktive opgaver svarende til uddannelsernes
indhold, så eleverne oplever at kunne gøre brug af deres kompetencer allerede i praktikken på
praktikstedet.
Styrke studie- og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, så den enkelte elev oplever et
meningsfuldt og godt læringsmiljø under praktikopholdet. Det kan være kompetenceudvikling
med fokus på kultur og adfærd samt trivselsmåling på praktikpladsen
Løbende inddrage social- og sundhedselever, praktikvejledere og andre repræsentanter fra
social- og sundhedsområdet og i ældreplejen, SOSU Syd og FOA i forhold til
kvalitetsforbedringer på SOSU-uddannelsen.

Indsats

13. Midtvejssamtaler på
grundforløb

Målsætning

Flere social- og sundhedselever gennemfører
SOSU-uddannelsen.
Frafald reduceres til maksimum 7 %.

14. Støtte- og mentorordninger til social- og
sundhedselever med
psykiske problemstillinger

15. Kvalificerede arbejdspladser i ældreplejen

Flere social- og sundhedselever oplever højere trivsel og gennemfører SOSU-uddannelsen. Frafald reduceres til maksimum 7 %.
Samarbejde med jobcenter om mentorer. Individuelle støtteordninger er implementeret
og anvendes af medarbejdere på tværs i ældreplejen.
Flere nyuddannede søger ansættelser i ældreplejen i Aabenraa.
Attraktive opgaver, som svarer til kompetencer. At arbejdspladsen har de rette opgaver
svarende til SOSU-uddannelsernes indhold.

16. Studie- og arbejdsmiljø
på praktikpladsen

Flere elever fastholdes på uddannelsen.

17. Tænketank (Ris og Ros)

Løbende kvalitetsudvikling.

100 % af social- og sundhedseleverne svarer,
at de trives og oplever et godt arbejdsmiljø
på praktikpladsen.

Anvendelse af resultater fra praktikpladsevalueringer og evt. andre metoder til indsamling af input.

Hvordan ved vi, at
det virker
Evalueres i et samarbejde med SOSU Syd.
Frafaldsstatistik.
Evalueres gennem
spørgeskema/interviews og trivselsmålinger.
Frafaldsstatistik.

Evalueres gennem systematisk opfølgning på
stillingsopslag og antal
besatte stillinger.
Interviews med socialog sundhedselever.
Resultater fra trivselsmåling.

Evaluering gennem eksisterende værktøjer fx
praktikpladsevaluering
(Rambøll Results).
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SÅDAN ARBEJDER VI MED HANDLEPLANEN
Vi udvikler og implementerer indsatserne fra handleplanen i et tværfagligt og
tværsektorielt samarbejde mellem social- og sundhedsområdet, ældreplejen,
SOSU Syd, Jobcenteret, FOA og andre samarbejdspartnere.

EN HANDLEPLAN I OVERHALINGSBANEN
Handleplanen fungerer som et dynamisk
styringsværktøj, der skal sikre et samlet
overblik over hvilke indsatser, der løbende
iværksættes på SOSU-området i forhold til
den overordnede målsætning om at rekruttere og fastholde et tilstrækkeligt antal kvalificerede social- og sundhedselever på
SOSU-uddannelsen i årene 2022-2026.
 En styregruppe sammensat af repræsentanter fra ældreplejen, SOSU-uddannelsen, senioradministrationen og
jobcenteret følger løbende op på implementeringen af indsatserne fra handleplanen.
 Der nedsættes arbejdsgrupper efterhånden som indsatserne udvikles og
implementeres. Arbejdsgrupperne
sammensættes, hvor det er relevant,
tværfagligt og tværsektorielt med repræsentanter fra social- og sundhedsområdet, SOSU Syd, FOA og andre
aktører.

Det betyder, at følgende indsatser fra
handleplanen allerede er igangsat:






Fritidsjobs til socialt samvær med
plejehjemsbeboere efter skoletid
Udvikling af opsporingsmodel i
samarbejde med jobcenteret
Systematisk opsporing af ufaglærte
medarbejdere
Voksenelevløn på grundforløb for
social- og sundhedshjælperelever
Understøttende dansktilbud i praktikken

NÆSTE SKRIDT
Implementeringsarbejdet er i gang, og der
vil ske løbende opfølgning på resultaterne
via orienteringer til Social- og Sundhedsudvalget og i forbindelse med orientering om
status på rekrutterings- og fastholdelsesmålene for SOSU-uddannelsen.

Da udviklingen går stærkt på SOSU-området, og da rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til ældreplejen og på social- og
sundhedsområdet generelt står øverst på
den nationale dagsorden, så kommer der
kontinuerligt nye indsatser til, som skal implementeres med det samme.
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Social & Sundhed
Aabenraa Kommune
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