Her kan du læse om, hvilke kvaliteter og kompetencer, vi vægter ved optagelsen
som social- og sundhedselev i Vordingborg Kommune
Personlige kompetencer
Som social – og sundhedselev i Vordingborg Kommune udviser du ansvarlighed og interesse for egen
uddannelse. I skoleregi er du en person, der deltager aktivt i undervisningen, og du tager et engageret
ansvar for at opnå det fulde læringsudbytte af uddannelsen.
I praktik, såvel som i skole, er du mødestabil – du er en man ´kan regne med´. Du tager styringen for egen
uddannelse og er med til at sætte dagsordenen, eksempelvis tager du initiativ til - samt er opsøgende i
forhold til vejledning, uddannelsessamtaler, gruppearbejde etc. Du er god til at give udtryk for egne
læringsbehov, og de aftaler, som du har indgået med borgere, kolleger, klassekammerater eller andre
samarbejdspartnere, ser du en ære i at overholde.
Du udviser interesse og empati i samarbejdet med borgere og kolleger, og du løser dine opgaver ud fra en
seriøs og ansvarlig tilgang til det at fungere på en arbejdsplads og i et uddannelsesforløb. Du er endvidere
robust af natur og er god til at sige til - eller fra, når det kræves.

Sociale kompetencer
Du er en person, der evner at kommunikere til - og med andre mennesker på en måde, hvor du udviser
respekt og empati for den enkelte, og du kan give plads og rum til andre. Du evner at være lyttende, har
situationsfornemmelse og er god til at samarbejde.
I det tværfaglige samarbejde udviser du positive holdninger og adfærd, og du har en flexibel tilgang til det
at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver.

Erhvervsfaglige kompetencer
Det er ikke et kriterium for optagelse (på social – og sundhedshjælperuddannelsen), at du har erfaring
inden for pleje – og omsorgsområdet, men vi ser det som en fordel, at du er - eller har været i en form for
beskæftigelse, hvor du måske har gjort dig dine egne erfaringer med at være på en arbejdsplads.

Skolekundskaber og læringskompetence
Når du søger om optagelse som social – og sundhedselev, forventes det, at du har sat dig grundigt ind i,
hvad der kræves af dig på uddannelsen – i skole såvel som i praktikophold.
Vi forventer ikke, at du er en person, der får topkarakterer i alle fag, men vi forventer, at du er opsøgende i
forhold til egen uddannelse og læring samt, at du arbejder aktivt med de områder, hvor du med fordel kan
lære mere eller udvikle dig.
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Er du ordblind eller har læse – skrivevanskeligheder forventer vi, at du selv er opsøgende i forhold til at
opnå den rette vejledning og de rette hjælpemidler samt, at du tør at være åben over for vejledere eller
andre aktører i din uddannelse omkring dine udfordringer.
Vi ser det generelt som noget afgørende, at kommende social – og sundhedselever kan modtage feedback
eller konstruktiv kritik, idet dette kan være afgørende i læringssammenhæng.
Kan du nikke genkendende til ovenstående, er du måske den social – og sundhedselev, vi søger. I
nedenstående afsnit kan du læse mere om ansættelsesprocessen.
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