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Ledige over 25 år, der vil tage en
social- og sundhedsuddannelse

Kan du få
voksenelevløn?

Om social- og sundhedsuddannelserne
Mange voksne overvejer at tage en uddannelse til social- og sundhedshjælper
eller social- og sundhedsassistent. Det gør de, fordi de har lyst til at arbejde med
mennesker, og fordi det er den sikre vej til fast arbejde.
Når du er over 25 år, har du mulighed for at tage en social- og sundhedsuddannelse med voksenelevløn. Men det kræver, at en kommune vil indgå en
uddannelsesaftale med dig, hvor I aftaler, at du skal have voksenelevløn.

Hvor høj er voksenelevlønnen?
Voksenelevlønnen ligger på mellem 17.000 og 19.000 kr. om måneden
afhængigt af, hvor i landet du bor. Det er altså betydeligt mere end de
knap 10.000 kr., du kan få som almindelig social- og sundhedselev.
Du skal have voksenelevløn under hele uddannelsen.

Hvordan søger du ind på social- og sundhedsuddannelsen?

Du kan starte på uddannelsen på 2 måder:
1 Du kan søge direkte ind på en social- og sundhedsskole. Så hjælper skolen
dig med at finde en kommune, der vil indgå en uddannelsesaftale med dig.
Ansøgningsskemaet ligger på social- og sundhedsskolernes hjemmesider.
2 Du kan selv tage kontakt til en kommune. Henvend dig i socialforvaltningen
for at høre, om de vil ansætte dig som elev.
Hvor lang er uddannelsen?

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 7 måneder inkl.
grundforløbet. De fleste voksne får godskrevet grundforløbet, så uddannelsen
kun varer 1 år og 2 måneder. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer
1 år og 8 måneder oveni uddannelsen til social- og sundhedshjælper.
Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Hvis du i forvejen har
erhvervserfaring fra social- og sundhedsområdet, kan du få forkortet den tid, du
skal være i praktik. Snak med social- og sundhedsskolen om dine muligheder for
at få forkortet uddannelsen.
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Kan du få voksenelevløn?
Hvis du har arbejdet på social- og sundhedsområdet i mindst 1 år
For at få voksenelevløn skal du have mindst 1 års relevant erhvervserfaring
inden for de sidste 4 år. Det kan være som ufaglært hjemmehjælper, handicaphjælper, plejehjemsmedhjælper eller lignende.

1 års erhvervserfaring er dog ingen garanti …
Selvom du har arbejdet 1 år eller mere på et relevant fagområde, kan du
dog ikke være sikker på, at en arbejdsgiver vil ansætte dig på voksenelevløn. Kommuner og regioner er nemlig ikke forpligtet til at indgå uddannelsesaftale med alle, der gerne vil være voksenelev.
Hvis din egen kommune ikke vil, kan du prøve i en anden kommune.
Eller du kan kontakte den lokale FOA-afdeling for at få dem til at hjælpe
dig med at finde en positiv arbejdsgiver.

Hvis du ikke har arbejdet mindst 1 år på social- og sundhedsområdet

Hvis du ikke har 1 års relevant erhvervserfaring, kan din arbejdsgiver vælge
alligevel at give dig voksenelevløn. Og så kan arbejdsgiveren få tilskud til lønnen
fra jobcentret.
Hvis du ikke har en erhvervsuddannelse i forvejen, kan din arbejdsgiver få tilskud til din voksenelevløn fra den første dag, du er ledig. Det gælder også, hvis
du har en erhvervsuddannelse, men ikke har brugt den inden for de sidste 5 år.
Hvis du har en erhvervsuddannelse i forvejen, kan din arbejdsgiver først få
tilskud til din voksenelevløn, når du har været ledig i en vis periode. Hvis du er
under 30 år, skal du have været ledig i 6 måneder. Er du over 30 år, skal du
have været ledig i 9 måneder.

Er du i forvejen social- og sundhedshjælper og vil uddanne dig til
social- og sundhedsassistent?
Da en social- og sundhedshjælperuddannelse i sig selv tæller for en erhvervsuddannelse, kan din arbejdsgiver ikke få tilskud til din voksenelevløn,
hvis du har arbejdet som social- og sundhedshjælper inden for de sidste
5 år. Kun hvis du har været ledig i 6 måneder (for under 30-årige) eller
9 måneder (for over 30-årige).
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Hvor søger du om voksenelevløn?
På social- og sundhedsskolernes hjemmesider finder du et skema, hvor du kan
ansøge om at få voksenelevløn. Her kan du
også læse om, hvordan du skal beregne din
erhvervserfaring, og hvilke ansættelser, der
kan tælles med.

Læs mere om social- og sundhedsuddannelsen

Staunings Plads 1-3
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk
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Pjecer fra FOA – Fag og Arbejde, der ligger
på www.foa.dk/publikationer:
■ »Vil du arbejde med mennesker?
Så er social- og sundhedsuddannelsen
måske noget for dig«
■ »Fag og uddannelse 2008-2009«
■ »SOSU-elever: Om din overenskomst«
Du kan også søge oplysninger på social- og
sundhedsskolernes hjemmesider.

