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Undervisnings- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 21. november J 990 

Bekendtgørelse om de grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og 

omsorgsområdet m.v. 

I henhold til § 5, stk. 3, og§ 12, stk. I og stk. 3, 
i lov nr. 432 af 13. juni 1990 om grundlæggende 
social- og sundhedsuddannelser inden for bi
stands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. og efter 
forhandling med socialministeren og sund
hedsministeren fastsættes: 

Kapitel 1 

Uddannelsernes formål, stroktur og varighed 

§ 1. Grunduddannelsen til social- og sund
bedshjælper (grunduddannelsen) har til for
mål, at eleven erhverver forudsætninger for at 
yde praktisk og personlig bistand til 
brugerens/familiens daglige livsførelse, at 
hjælpe til aktivering med henblik på at fasthol
de normal livsudfoldelse og at udføre elemen
tære sygeplejeopgaver inden for den primære 
social- og sundhedssektors bistands-, pleje- og 
omsorgsområde. 

§ 2. Overbygningsuddannelsen til social- og
sundhedsassistent (overbygningsuddannelsen) 
har til formål, at eleven erhverver forudsætnin
ger for at vurdere behov for og selvstændigt at 
udføre og tilrettelægge sammensatte oinsorgs
opgaver og aktiverende arbejde, herunder sti
mulering af fysiske, intellektuelle og kreative 
funktioner i forhold til enkeltpersoner og grup
per af borgere. Overbygningsuddannelsen har 
endvidere til formål, at eleven erhverver forud
sætninger for at vurdere behov for og selvstæn
digt at udføre grundlæggende sundheds- og sy
geplejeopgaver inden for den primære og se
kundære social- og sundhedssektors bistands-, 
pleje- og omsorgsområde. 
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§ 3. Grunduddannelsen og overbygningsud
dannelsen foregår ved skoler med en hertil god
kendt uddannelsesordning, jf. lovens § 21, stk. 
4. 

Stk. 2. Grunduddannelsen varer I år, og 
overbygningsuddannelsen varer l 1/, år. 

Stk. 3. Uddannelserne består af praktikud
dannelse og skoleundervisning i forholdet 2 til 
I, jf. dog lovens § I 0, stk. 2, og § 11, stk. 2. 

Kapitel 2 

Gronduddannelsens indhold og tilre11elæggelse 

§ 4. Uddannelsen indeholder skoleundervis
ning og praktikuddannelse i bistand. pleje og 
omsorg i forhold til mennesker med beho\' for 
praktisk og personlig bistand, aktivering og ele
mentær sygepleje der, hvor brugerne bor. 

Stk. 2. Uddannelsen består af blokke af teori 
og praktik, som repræsenterer forskellige funk
tioner, hvorved eleven opnår forskellige og va
rierede erfaringer med brugere inden for det 
primærkommunale bistands-, pleje- og om
sorgsområde. De enkelte blokke omfatter tilli
ge uddannelse i grundlæggende forebyggende 
arbejde, helhedsorienteret brugerrettet opga
veløsning og tværfagligt samarbejde. 

Stk. 3. Skolen og praktikstedet har hver for 
sig et ansvar for at tilrettelægge uddannelsen 
sådan, at der sikres tæt sammenhæng mellem 
skoleundervisningen og praktikuddannelsen. 

Stk. 4. Skolen fastsætter de_n nærmere tilret
telæggelse af skoleundervisningen og praktik
uddannelsen i en uddannelsesordning, jf. § 36. 

§ 5. Skoleundervisningen består af obligato-
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riske områdefag og valgfrie prøveforberedende 
enkeltfag. 

Stk. 2. De obligatoriske områdefag består af 
følgende faggrupper, som hver udgør ca. 20 pcl. 
af den obligatoriske skoleundervisning: 
I) Den praktiske faggruppe.
2) Den kulturelle-aktivitetsfaglige gruppe.
3) Den pædagogiske-psykologiske faggruppe.
4) Den social- og samfundsfaglige gruppe.
5) Den plejemæssige faggruppe.

§ 6. I den obligatoriske undervisning indgår
følgende faggrupper og mål: 

1) Den praktiske faggruppe omfatter ernæ
ringslære, husførelse, herunder rengøring,
vask, indkøb, madlavning, arbejdsbevægel
ser og løfteteknik, samt personlig bistand,
herunder omsorg, personlig hygiejne, af
klædning og påklædning m.v.

Mål 

Målet er, at eleven: 
a) opnår forståelse af og øvelse i personlig

og praktisk bistand til brugere inden for
hele det primærkommunale bistands-,
pleje- og omsorgsområde, herunder
kendskab til hjælpemidler, løfteteknik
og arbejdsstillinger,

b) udvikler en bevidsthed, som respekterer
borgerens vaner, behov og holdninger og 

c) tilegner sig viden om og forståelse af ar
bejdsmiljøets indflydelse på oprethol
delse af trivsel og sundhed.

2) Den kulturelle-aktivitetsfaglige gruppe om
fatter kulturelle, kreative og håndværks
mæssige fagområder.

Mål 

Målet er, at eleven: 
opnår en viden om og forståelse for et ak
tivt og stimulerende miljøs betydning for 
det enkelte individs livsudfoldelse og 
livskvalitet. 

3) Den pædagogiske-psykologiske faggruppe
omfauer menneske- og familiekundskab,
livsopfauelser og livserfaringer, kommuni
kation, samarbejde, normalitet, menneskets
udvikling, vejledning og rådgivning samt
handicaplære.

Mål 

Målet er, at eleven: 
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a) opnår en grundlæggende viden om men
neskets udvikling samt fysiske, psykiske
og sociale handicap,

b) opnår forståelse for levevilkårs og handi
caps indflydelse på trivsel og sundhed og

c) opnår kendskab til arbejdsmetoder med
henblik på støtte og vejledning.

4) Den social- og samfundsfaglige gruppe om
fatter samfundsforhold, herunder levevil
kår, livsformer, arbejdsmiljø og social- og
sundhedsvæsenets opbygning og opgaver.

Mål 

Målet er, at eleven: 
a� opnår grnndlæggende kendskab til sam

fundeLs politiske, økonomiske og sociale 
struktur, 

b) er orienteret om menneskerettigheder og
opnår kendskab til forskellige samfunds
gruppers levevilkår og kulturer og deres
betydning, med vægt på ældres fysiske,
psykiske og sociale livsbetingelser,

c) erhverver kendskab til samfundets soci
al- og sundhedspolitiske synspunkter og
målsætninger og til den udvikling, der
sker i kommunernes organisering og løs
ning af opgaverne,

d) opnår forståelse for egen rolle som bor
ger og som fagperson og 

e) opnår kendskab til relevant arbejdsmil
jølovgivning.

5) Den plejemæssige faggruppe omfatter ana
tomi og fysiologi, sundhedsfremme og syg
domsforebyggelse, symptomlære, herunder
baggrunden for symptomernes opståen, ele
mentær sygepleje og førstehjælp.

Mål 

Målet er, at eleven: 
a) opnår grundlæggende viden om sund

hed og sygdom og om menneskets op
bygning og funktion,

b) opnår viden om grundlæggende behov
for omsorg og pleje og symptomer på
ændret sundhedstilstand og 

c) opnår viden om elementære sygepleje
opgaver, herunder forståelse af ansvar og
kompetence i forbindelse med udførel
sen heraf.

§ 7. Praktikuddannelsen består af længereva
rende forløb, som omfatter hovedområderne 



praktisk og personlig bistand, aktivering og ele
mentære sygeplejeopgaver. 

Stk. 2. Den ansættende kommunale myndig
hed planlægger i overensstemmelse med ud
dannelsesordningen praktikuddannelsen ud 
fra de lokale muligheder sådan, at eleven får 
forskellige og varierede erfaringer med brugere 
inden for hele det primærkommunale bi
stands-, pleje- og omsorgsområde. 

§ 8. Målet med praktikuddannelsen i grund
uddannelsen er, at eleven: 

a) opnår færdighed i at udføre opgaver i for
bindelse med borgerens daglige livsførel
se og herunder være opmærksom på bor
gerens ressourcer og belastninger,

b) anvender rette arbejdsstillinger, løftetek
nikker og hjælpemidler,

c) opnår færdighed i at kunne imødekomme
almindelige aktivitets- og omsorgsmæssi
ge behov,

d) opnår færdighed i at genkende sympto
mer på ændret trivsels- og sundhedstil
stand og kunne redegøre for disse iagtta
gelser og i den forbindelse være bevidst
om eget ansvars- og kompetenceområde
og 

e) opnår færdighed i al udføre elementære
sygeplejeopgaver.

Kapitel 3 

Overbygningsuddannelsens indhold og 
tilrettelæggelse 

§ 9. Uddannelsen indeholder skoleundervis
ning og praktikuddannelse dels i omsorg og ak
tivering i forhold til enkeltpersoner og grupper, 
med vægt på ældre og personer med handicap, 
dels i grundlæggende sundheds- og sygepleje 
til patienter og klienter med fysiske, psykiske 
og sociale behov. Uddannelsen omfatter tillige 
uddannelse i tværfagligt samarbejde, herunder 
koordinerende og undervisende funktioner i 
relation til arbejdsområdet. 

Stk. 2. Uddannelsen består af blokke af teori 
og praktik. Praktikuddannelsen foregår i såvel 
den primærkommunale som den amtskommu
nale social- og sundhedssektor. 

Stk. 3. Skolen og praktikstederne har hver for 
sig et ansvar for at tilrettelægge uddannelsen 
sådan, at der sikres tæt sammenhæng mellem 
skoleundervisningen og praktikuddannelsen. 
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Stk. 4. Skolen fastsætter den nærmere tilret
telæggelse af skoleundervisningen og praktik
uddannelsen i en uddannelsesordning, jf. § 36. 

· §to.Skoleundervisningen består af obligato
riske områdefag og valgfrie prøveforberedende
enkeltfag.

Stk. 2. De obligatoriske områdefag består af 
følgende faggrupper, der hver for sig udgør ca. 
følgende procentdele af den obligatoriske sko
leundervisning: 
I) Den arbejdsorganisatoriske faggruppe, I 0

pct.
2) Den social- og samfundsfaglige gruppe, 10

pct.
3) Den kulturelle-aktivitetsfaglige gruppe, I 0

pct.
4) Den pædagogiske-psykologiske faggruppe,

I 5 pct.
5) Den medicinske faggruppe, 25 pct.
6) Den sygeplejemæssige faggruppe, 30 pct.

§ 11. I den obligatoriske undervisning indgår
følgende faggrupper og mål: 

I) Den arbejdsorganisatoriske faggruppe om
fatter arbejdsplanlægning og -ledelse, sam
arbejdslære, arbejdsmarkedsforhold og ar
bejdsmiljø.

Mål 

Målet er, at eleven: 
a) opnår viden om og forståelse for princip

per for arbejdsplanlægning. ledelse og 
samarbejde, herunder opgaveløsning i
fællesskab med andre faggrupper og sek
torer,

b) opnår forståelse af social- og sundhedsas
sistentens ansvar og kompetence og

c) opnår viden om regler inden for arbejds
markedet.

2) Den social- og samfundsfaglige gruppe
omfatter samfundslære, levevilkår, livsfor
mer, social- og sundhedspolitik samt lov
givning inden for social- og sundhedsom
rådet.

Mål 

Målet er, at eleven: 
a) opnår grundlæggende forståelse af sam

fundets politiske. økonomiske og sociale
struktur,





a) kan vurdere behov for og selvstændigt ud
føre grundlæggende sundheds- og syge
plejeopgaver.

b) kan vurdere behov for, planlægge og selv
stændigt udføre aktiverende og omsorgs
mæssige opgaver med udgangspunkt i
borgerens totalsituation,

c) opnår færdighed i tværfagligt samarbejde
og sikkerhed i at arbejde inden for social
og sundhedsassistentens ansvars- og 
kompetenceområde,

d) opnår færdighed i at observere, identifi
cere og reagere hensigtsmæssigt på symp
tomer ved de almindeligste somatiske og 
psykiske lidelser,

e) kan udføre medicingivning efter gælden
de retningslinier herom,

f) kan identificere og tage medansvar for at 
imødegå trivsels- og sundhedsskadelige
faktorer og

g) kan varetage koordinerende. vejledende
og undervisende opgaver i relation til ar
bejdsområdet.

Kapitel 4 

lndgangsår 

§ 14. Indgangsåret, der varer I år, tilrettelæg
ges af skolen, så der veksles mellem praktik og 
skoleundervisning. Skolen koordinerer tilrette
læggelsen af indgangsåret med grunduddan
nelsen til social- og sundhedshjælper. 

§ 15. Skoleundervisningen i indgangsåret be
står af obligatorisk undervisning i områdefag, 
aktivitetsfag og kreative fag og af valgfrie prø
veforberedende fag, jf. lovens § 5, stk. 2. 

Stk. 2. Den obligatoriske undervisning i om
rådefag, aktivitetsfag og kreative fag udgør 1/3 
af indgangsåret. 

Stk. 3. De valgfrie prøveforberedende skole
fag kan udgøre indtil I /3 af indgangsåret mod 
tilsvarende afkortning af praktikken. 

§ 16. De obligatoriske områdefag består af
følgende faggrupper, der hver for sig udgør ca. 
følgende procentdele af den obligatoriske sko
leundervisning, jf. tillige stk. 3,: 
I) Den kommunikative faggruppe, 25 pct.
2) Den sundhedsfaglige faggruppe, 30 pct.
3) Den social- og samfundsfaglige faggruppe,

35 pct.
Stk. 2. I den obligatoriske undervisning i om

rådefag indgår følgende faggrupper og mål: 
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I) Den kommunikative faggruppe omfatter
kommunikation, information og samar
bejdslære.

Mål 

Målet er, at eleven: 
a) opnår viden om kommunikations- og 

samarbejdsformer og deres anvendelig
hed,

b) opnår færdighed i at give og modtage in
formation og

c) opnår nogen øvelse i samarbejde.

2) Den sundhedsfaglige faggruppe omfatter
sundhedslære, omsorg og hygiejne.

Mål 

Målet er, at eleven: 
a) kan kende og pege på faktorer i dagligda

gen, der har indflydelse på sundhedstil
standen,

b) udvikler opmærksomhed over for forskel
le i menneskers ønsker og krav til disse
faktorer og

c) bliver opmærksom på menneskers for
skellige livsværdier.

3) Den social- og samfundsfaglige gruppe om
fatter samfundslære, familie- og hjemkund
skab, menneskets udvikling og handicaplæ
re.

Mål 

Målet er, at eleven: 
a) er orienteret om udviklingen i samfundet

og familien, herunder generationsforskel
le og levevilkår for ældre og handicappe
de,

b) er orienteret om forskellige handicap og
deres betydning for muligheden for at op
retholde en almindelig levevis,

c) udvikler opmærksomhed over for egne
normer og holdningers konsekvenser for
samværet med andre,

d) opnår viden om arbejdsopgaver i forbin
delse med daglig husførelse og tilrette
læggelse heraf, herunder kendskab til ar
bejdsmiljø, løfteteknikker og arbejdsstil
linger, og 

e) er orienteret om social- og sundhedsvæse
nets opbygning og opgaver, herunder
hjemkommunens tilbud til børnefamilier,
ældre og syge mennesker.



.. 

Srk. 3. De resterende ca. JO pct. af den obli
gatoriske skoleundervisning vælges blandt ak
tivitetsfag og kreative fag inden for folkesko
lens fagrække. 

§ 17. Praktikken består af egentlige praktik
perioder eller af praktikdage i et undervis
ningsforløb. 

Srk. 2. Praktikken udgør 2/3 af indgangsåret, 
jf. dog § 15, stk. 3. 

Srk. 3. Den ansættende kommunale myndig
hed, jf. lovens § 7, planlægger i overensstem
melse med uddannelsesordningen praktikken 
ud fra de lokale muligheder sådan, at eleven 
deltager i praktiske bistands-, pleje-, og om
sorgsopgaver i borgerens eget hjem og på insti
tution, herunder med mulighed for at deltage i 
kommunale servicetilbud, f.eks. madudbring
ningsordninger. 

§ 18. Målet med praktikken i indgangsåret er,
at eleven opnår kendskab til det samlede kom
munale social- og sundhedsområde samt opnår 
praktiske erfaringer og nogen øvelse i husligt 
arbejde både i borgernes egne hjem og på insti
tutionerne. 

Kapitel 5 

Bedømmelse 

§ 19. De kvalifikationer, der er erhvervet i de 
grundlæggende uddannelser, dokumenteres 
ved skriftlige, mundtlige eller kombinerede 
skriftlige-mundtlige prøver i forbindelse med 
skoleuddannelsen, ved standpunktsbedøm
melser i forbindelse med praktikuddannelsen, 
ved obligatoriske praktikopgaver og ved en te
oretisk prøve ved uddannelsernes afslutning. 

Srk. 2. De valgfrie prøveforberedende fag 
vurderes efter de gældende regler for folkesko
lens afsluttende prøver, almen voksenuddan
nelse og højere forberedelseseksamen. 

§ 20. Ved bedømmelsen af elevens præstatio
ner medvirker censorer. 

Srk. 2. Censorerne er offentlighedens garant 
for: 
I) at prøverne opfylder bekendtgørelsens krav,
2) at prøverne gennemføres i overensstemmel

se med de gældende bestemmelser, og 
3) at eleverne får en ensartet og retfærdig be

handling og deres præstationer en pålidelig
bedømmt:lse.
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Stk. 3. Finder censor, at kravene efter stk. 2 
ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning 
herom til skolen. Skolen videresender straks 
indberetningen til Undervisnings- og Forsk
ningsministeriet med sine eventuelle bemærk
ninger. Desuden afgiver censor på opfordring 
fra skolen eller fra ministeriet indberetning om 
eksamens afvikling og eksamensresultater. 

§ 21. Prøverne er interne eller eksterne.
Stk. 2. Opgaver ved prøver stilles af den en

kelte skole. 
Stk. 3. Interne prøver bedømmes af eksami

nator(er) og censor(er), der er udpeget af sko
len. 

Stk. 4. Eksterne prøver bedømmes af eksami
nator( er) og censor(er), der er beskikket af Un
dervisnings- og Forskningsministeriet. Cen
sor( er) må ikke være tilknyttet skolen eller re
gionens praktiksteder. 

§ 22. Ved bedømmelse af prøver anvendes
13-skalaen, jf. bekendtgørelse om karaktergiv
ning ved de højere uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Ved standpunktsbedømmelser anven
des bestået/ikke bestået. 

§ 23. Karakteren for hver præstation fastsæt
tes efter drøftelse inellem censor(er) og eksami
nator. Hvis de ikke er enige om en fælles be
dømmelse, giver hver en karakter. Den endeli
ge karakter er gennemsnittet af disse karakterer 
afrundet til nærmeste karakter i karakterskala
en. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to 
karakterer, er den endelige karakter nærmeste 
højere karakter, hvis en censor har givet den 
højeste karakter, jf. dog stk. 3. Har en censor 
givet den laveste karakter, bliver karakteren for 
prøven den nærmeste lavere karakter, jf. dog 
stk. 3. 

Stk. 2. Når en karakter gives på grundlag af 
flere prøver i samme fag, er den endelige karak
ter gennemsnittet af karaktererne for de enkelte 
prøver. Hvis gennemsnittet af karaktererne ik
ke svarer til en karakter, afrundes til nærmeste 
karakter. Hvis gennemsnittet af karaktererne 
ligger midt mellem to karakterer, forhøjes til 
nærmeste højere karakter. 

Stk. 3. Karaktererne 00 og 13 kan ikke gives 
ved afrunding. 

§ 24. Prøverne er normalt tilrettelagt som in
dividuelle prøver. Den enkelte skole kan dog 
fastsætte, at bestemte prøver eller dele heraf af-



lægges som gruppeprøver. Ved gruppeprøver 
skal det sikres, at individuel bedømmelse fin
der sted. 

§ 25. Prøver i forbindelse med teoriuddan
nelsen kan skolen tilrettelægge som projekt, 
mundtlig eller skriftlig prøve. 

Stk. 2. Mundtlige prøver er offentligt tilgæn
gelige, medmindre andet følger af de praktiske 
forhold. 

§ 26. På indgangsåret afholdes en vejledende
prøve i de obligatoriske områdefag. Prøven er 
intern. 

§ 27. Der afholdes 2 prøver på grunduddan
nelsen og 3 prøver på overbygningsuddannel
sen. Prøverne skal tilsammen dække stoffet i 
uddannelsens obligatoriske faggrupper. Prø
verne er interne, men kan være eksterne efter 
Undervisnings- og forskningsministeriets be
slutning. 

§ 28. Der afgives standpunktsbedømmelser
ved afsiutningen af hver praktikperiode i prak
tikuddannelsen. 

§ 29. I grunduddannelsen indgår I og i over
bygningsuddannelsen 2 obligatoriske skriftlige 
praktikopgaver. Opgaven skal kombinere 
praktik og teori. Den skal tage udgangspunkt i 
det daglige arbejde på praktikstedet. 

Stk. 2. Opgaven vurderes af en repræsentant 
fra det pågældende praktiksted og af en lærer 
fra skolen ved skriftlig vurdering. Der gives be
dømmelsen bestået/ikke bestået. 

§ 30. Der afholdes en ekstern teoretisk prøve
i forbindelse med afslutningen af grunduddan
nelsen og overbygningsuddannelsen. Som ud
gangspunkt for prøven stiller skole og praktik
sted i fællesskab en opgave, jf. skolens uddan
nesesordning. 

Stk. 2. Den beskikkede censor udpeges fra 
praktikområdet og deltager sammen med en 
lærer fra skolen i bedømmelsen af prøven. 

§ 31. Skolen indsender til Undervisnings- og
Forskningsministeriet oplysning om tidspunk
ter for prøver og antal af eksaminander efter 
regler fastlagt af ministeriet. 

§ 32. Alle prøver. praktikopgave(r) og stand
punktsbedømmelser skal bestås. 
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Stk. 2. En prøve er bestået, når eleven har op
nået denne bedømmelse eller mindst karakte
ren 6. Hver prøve bestås for sig. Beståede pro
ver kan ikke tages om. En elev kan højst indstil
le sig til samme prøve 2 gange. 

Stk. 3. Elever, der ikke har bestået en stand
punktsbedømmelse, kan vurderes på ny efter at 
have gennemgået et praktikforløb, som er nær
mere fastlagt af praktiksted og skole. 

Stk. 4. Bliver en elev syg eller af anden grund 
forhindret i at gennemføre en prøve, tilrette
lægger skolen en ny prøve. 

§ 33. Skolen udsteder bevis for gennemført
grunduddannelse og overbygningsuddannelse 
med angivelse af resultaterne af de aflagte prø
ver, praktikopgave(r) og standpunktsbedøm
melser. Den betegnelse, uddannelsen giver ret 
til, skal fremgå af beviset. 

Stk. 2. Beviset skal endvidere angive: 
I) uddannelsens områdefag og deres timetal,

og
2) længden af praktikperioderne og de typer af

praktiksteder, som indgår i elevens uddan
nelse.

§ 34. Ved afslutningen af indgangsåret afgi
ver skolen en vejledende vurdering om, hvor
vidt eleven anses for egnet til uddannelse og er
hverv inden for social- og sundhedsområdet. 
Vejledningen afgives på grundlag dels af vur
dering fra de praktiksteder, som eleven har væ
ret tilknyttet, dels af en vejledende prøve inden 
for de obligatoriske fag. 

Stk. 2. Skolen udsteder bevis for gennemført 
indgangsår med angivelse af: 
I) hvilke fag eleven har deltaget i,
2) resultatet af den aflagte prøve og
3) hvor og hvor længe eleven har været i prak

tik.

§ 35. Elever med særlige forudsætninger, der
er anerkendt til specialpædagogisk støtte, skal 
have de fastlagte prøver tilpasset, så de imøde
kommer elevens forudsætninger._ 

Kapitel 6 

Andre bestemmelser 

§ 36. De nærmere regler for uddannelserne
fastlægges i uddannelsesordninger. Uddannel
sesordningerne udarbejdes af skolelederen og 
godkendes af fællesbestyrelsen efter indhentet 
udtalelse fra uddannelsesrådet. 



S1k. 2. Ud over, hvad der fremgår af bestem
melserne i denne bekendtgørelse, skal uddan
nelsesordningerne indeholde: 
l) Plan for fordeling af skole- og praktikperio

der.
2) Mål for undervisningens teori- og praktik

perioder.
3) Fag- og timefordeling i teoriundervisnin

gen.
4) Placering af prøver og standpunktsbedøm

melser.
5) Eventuelle betingelser for at kunne aflægge

prøver og standpunktsbedømmelser.
6) Retningslinier for de enkelte prøver og for

standpunktsbedømmelser.
7) Regler for sygeeksamen og omprøve.
8) Fraværsregler.
9) Skolens ordensreglement.

S1k. 3. Skolen skal gøre eleverne bekendt
med uddannelsesordningen. 

§ 37. Den ansættende kommunale myndig
hed kan i hvert enkelt tilfælde efter indstilling 
fra skolelederen godkende, at elever med rele
vante uddannelses- eller beskæftigelsesmæssi
ge forudsætninger skal fritages for dele af ud
dannelsen, jf. stk. 3 og 4. 

Stk. 2. Fællesbestyrelsen kan efter indhentet 
udtalelse fra uddannelsesrådet fastsætte vejle
dende retningslinier for de i stk. 1 nævnte god
kendelser. 

Stk. 3. Ved godkendelsen tages der i videst 
muligt omfang hensyn til tidligere uddannelse 
og beskæftigelse, herunder således at der ikke 
alene lægges vægt på uddannelse og beskæfti
gelse inden for social- og sundhedsområdet, 
men eventuelt også på beslægtet uddannelse 
uden for social- og sundheds uddannelserne og 
beskæftigelse, som findes reelt at kunne side
stilles hermed. 

Stk. 4. Fritagelse fra prøver kan ikke gives for 
hele uddannelsen eller for uddannelsens cen
trale dele i et sådant omfang, at uddannelsen el
ler eksamen ikke kan anses for gennemført. 

§ 38. Undervisnings- og Forskningsministe
riet kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af 
bekendtgørelsen, hvis det sker som led i uddan-
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nelsesforsøg. I tilladelsen fastsættes varighed 
og rapporteringsform. Rådet for social- og 
sundhedsuddannelserne afgiver indstilling her
om. 

S1k. 2. Ministeriet kan dispensere fra be
kendtgørelsens regler, når det findes begrundet 
i usædvanlige forhold. 

§ 39. Klager over en skoleleders afgørelser
vedrørende uddannelserne og klager over en 
eksamination indbringes for skolen, som straks 
videresender dem med sine bemærkninger til 
fællesbestyrelsen eller uddannelsesrådet, hvis 
fællesbestyrelsen efter lovens § 23, stk. 2, har 
henlagt afgørelsen af klagerne til rådet. 

Kapitel 7 

lkrafuræden m.v. 

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den l. ja
nuar 199 I. 

S1k. 2. Følgende regler m.v. ophæves: 
l )  Cirkulære nr. 135 af 18. juni 1976 om ud

dannelse af beskæftigelsesvejledere.
2) Sundhedsstyrelsens retningslinier af juli

1977 for uddannelse af plejere.
3) Sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. januar

1978 om uddannelse af sygehjælpere.
4) Sundhedsstyrelsens cirkulære af 26. juni

1980 om plejehjemsassistenter.
5) Cirkulære nr. 174 af 8. oktober 1981 om ud

dannelse af hjemmehjælpere m.fl.

§ 41. Uanset bestemmelsen i§ 40, stk. 2, skal
elever, der er blevet optaget på de i punkt I til 4 
nævnte uddannelser inden 31. december 1990, 
have mulighed for at afslutte uddannelsen efter 
de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. En elev, der følger sidste hold efter de 
i § 40, stk. 2, nævnte regler, og som ikke kan af
slutte uddannelsen efter disse regler, overgår til 
de grundlæggende uddannelser efter reglerne i 
denne bekendtgørelse. Den ansættende kom
munale myndighed træffer efter indstilling fra 
skolelederen afgørelse om, hvilke dele af ud
dannelserne efter denne bekendtgørelse d_er 
kan afløses af de dele af den uddannelse, som 
eleven har gennemført. 

Unden•isnings- og Forskningsministeriet, den 21. november 1990 

BERTEL HAARDER 

/ Birgit Gotenborg 



.. 

Undervisnings- ug fonl.ningsministeriers 1•t:jlt:d,1ing rir. 2::J aJ 1 /. flu" 

Bilag 

Vejledning 
om 

skole- og praktikuddannelsen i de grundlæggende social
sundhedsuddannelser 

Kapitel I 

Grunduddanne/sen til social- og 
sundhedshjælper 

Skoleuddannelsen. 

De obligatoriske områdefag består af fag
grupper, jvf. § 5, stk. 2 og § 6 i bekendtgørelse 
nr. 799 af 2 I.november 1990 om de grundlæg
gende social- og sundhedsuddannelser inden 
for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. 

I) Målet med undervisningen inden for den
praktiske faggruppe er, at eleven:

I. tilegner sig forståelse af social- og 
sundhedshjælpernes arbejdsfunktio
ner inden for bistands-, pleje- og om
sorgsområdet, herunder planlægning
og udførelse af praktisk og personlig
bistand, samt omsorg for brugeren/
familien under hensyntagen til bruge
rens/familiens ressourcer og belast
ninger,

2. opnår viden om og forståelse af prin
cipper for almindelig husførelse, her
under husholdningsøkooomi, forbru
gerlære og brug af og omgang med al
mindeligt anvendte vaske- og rengø
ringsmidler samt tilsætningsstoffer,

Undervisnings- og Forskningsmin. 

3. får viden om hovedprincipper i s&,n•
mensætning af ernæringsrigtig kost
personer i forskellige aldersgruppe:
dermed opnår forudsætninger for
beredning af mad,

4. opnår viden om og forståelse af hyg,
niske og praktiske principper af be1 ·.
ning for den enkelte borgers sundb
trivsel og daglige livsførelse,

5. udvikler forståelse af boligens bet.
ning som ramme om den daglige til·.
relse,

6. tilegner sig viden om og forståels,
arbejdsmiljøets indflydelse på op,.
holdelse af sundhed og opnår kropsb,
vidsthed og evne til at anvende rette ar
bejdsstillinger, løfteteknikker og hjæl
pemidler til såvel borger som hjælper
og

7. udvikler en bevidsthed om brugerinci
flydelse og herunder respekt for borgt
rens vaner, behov og holdninger.

2) Målet med undervisningen inden for de:
kulturelle-aktivitetsfaglige gruppe er, a
eleven:

I. opnår kendskab til igangsættende,
støttende og inspirerende aktiviteter af

j.nr. 1989-10213-6 ZCIR 
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kulturel, kreativ og håndværkspræget 
art, 

2. tilegner sig forståelse af det aktive og 
stimulerende nærmiljøs betydning for
livskvaliteten, herunder det sociale
netværks betydning,

3. opnår forståelse og respekt for menne
skers forskellige kulturelle baggrunde,
livsanskuelser, vaner og religiøsitet,

4. udvikler opmærksomhed over for og
viden om de daglige aktiviteter, som
borgeren kan deltage i som led i fast
holdelsen af normal livsudfoldelse og

5. udvikler bevidsthed over for andres og
egne ressourcer og anvender den i
samarbejde med brugeren og andre
grupper.

3) Målet med undervisningen inden for den
pædagogiske-psykologiske faggruppe er,
at eleven:

I. opnår kendskab til menneskets psyki
ske udvikling samt levevilkårs og livs
erfaringers indflydelse på menneskets
trivsel og sundhed,

2. opnår kendskab til de hyppigst fore
kommende reaktioner på psykiske og
sociale belastninger og kriser, herun
der demens,

3. erhverver sig grundlæggende viden om
den normale aldringsproces, fysisk,
psykisk og socialt,

4. tilegner sig grundlæggende viden om 
og øvelse i at anvende forskellige prin
cipper for kommunikation og samar
bejde, herunder informationsteknolo
gi,

5. udvikler opmærksomhed over for den
indflydelse, en hjælpers tilstedeværel
se har i et privat hjem,

6. tilegner sig kendskab til pædagogiske
arbejdsmetoder, herunder metoder,
som anvendes i vejledning og

7. udvikler viden om og forståelse for fy
siske, psykiske og sociale handicaps
betydning for menneskets/familiens
tilværelse.

4) Målet med undervisningen inden for den
social- og samfundsfaglige gruppe er, at
eleven:

I. får kendskab til samfundets politiske,
økonomiske og sociale struktur,
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2. opnår kendskab til hovedprincipperne
i de social- og sundhedspolitiske mål
sætninger og tilegner sig viden om so
cial- og sundhedssektorens opbygning
og funktioner med vægt på den primæ
re sundhedssektors opgaver,

3. opnår kendskab til forskellige kultu
rers og livsformers betydning for bor
gerens vaner, behov, holdninger og øn
sker,

4. udvikler forståelse af egen rolle som 
borger og som fagperson,

5. opnår viden om boformer og boligtil
bud til ældre og handicappede og

6. opnår kendskab til gældende regelsæt
på bistands-, pleje- og omsorgsområ
det, samt arbejdsmiljølovgivning, tavs
heds- og oplysningspligt.

5) Målet med undervisningen inden for den 
plejefaglige gruppe er, at eleven:

I. opnår forståelse af social- og sund
hedshjælperens centrale arbejdsfunk
tioner inden for plejeområdet og ud
vikler holdninger, som respekterer
borgerens individualitet, integritet og 
behov for egenomsorg, 

2. tilegner sig grundlæggende viden om 
menneskets anatomiske opbygning og 
funktion og opnår kendskab til de hyp
pigst forekommende symptomer på 
ændret sundhedstilstand og/eller nye 
helbredsproblemer hos brugeren, her
under baggrunden for symptomernes
opståen, samt opnår færdigheder i før
stehjælp,

3. tilegner sig grundlæggende viden om 
og forståelse for sundhedsfremmende
og sygdomsforebyggende aktiviteter
og deres betydning for at få et godt liv,
herunder principper for træning i al
mindelig daglig livsførelse, almindelig
fysisk vedligeholdelse og optræning,
samt social og mental stimulation,

4. opnår viden om principper for elemen
tær sygepleje, herunder pleje af men
nesker med f.eks. feber, forstoppelse,
diarre, svimmelhed, opkastninger, væ
skemangel, samt de almindeligste
komplikationer ved sengeleje og 

5. udvikler bevidsthed om og åbenhed 
over for at indgå i tværfagligt samar
bejde i social- og sundhedssektoren,
herunder opnår øvelse i at rapportere



observationer, saml at videregive op
gaver, som ligger uden for social- og 
sundhedshjælperens kompetenceom
råde. 

Praktikuddannelsen. 

6) Målet med praktikuddannelsen er, at ele
ven:

I. anvender sin viden om og opnår fær
dighed i at udføre forskelliganede al
mindelige bistands-, pleje- og om
sorgsopgaver, herunder midlenidig/
permanent hjælp til borgerens/famili
ens daglige livsførelse som f.eks. ren
gøring, indkøb, madlavning og tøj
vask, samt aktiviteter som led i fasthol
delse af normal livsudfoldelse,

2. udviser ansvar for at forebygge infek
tioner,

3. udvikler og udviser holdninger, som
respekterer borgerens individualitet,
integritet og selvbestemmelsesret,

4. udvikler evne til at forstå, vurdere og
korrigere egen adfærd, reaktioner og
holdninger,

5. kan imødekomme almindelige om
sorgsmæssige behov under hensynta
gen til borgerens og familiens ressour
cer og belastninger, herunder aflaste i
familier med børn eller voksne med fy
siske, psykiske eller sociale handicap,

6. kan varetage elementære sygeplejeop
gaver, herunder pleje af mennesker
med de almindeligst forekommende
plejebehov i forbindelse med f.eks. fe
ber, forstoppelse, diarre, opkastninger,
væskemangel, svimmelhed og tryksår,

7. kan reagere hensigtsmæssigt over for
borg<;rens symptomer på ændret triv
sels- og sundhedstilstand og/eller nye
helbredsproblemer,

8. opnår erfaring i at udføre og vejlede i
trivsels- og sundhedsfremmende akti
viteter og anvende enkle pædagogiske
metoder,

9. kan vejlede i og tilberede ernæringsrig
tig kost,

10. opnår erfaringer med kommunale og
private servicetilbud til ældre, syge og
handicappede,

11. opnår sikkerhed i vurderingen af,
hvordan social- og sundhedshjælperen
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indgår i det tværfaglige samarbejde i1, 
den for social- og sundhedssektoren, 

12. udvikler og træner kropsbevidsthed r,•·
anvendelse af rette arbejdsstillingc ·
løfteteknikker og hjælpemidler,

IJ. tilegner sig viden om og anvender f 
dende regler på arbejdsområdet. 
under tavsheds- og oplysningspligt 

14. kan medvirke ved introduktion af
medarbejdere og

15. kan medvirke ved oplæring af ele\ c:

Den obligatoriske praktikopgave i grundw 
dannelsen. 

7) Målet med opgaven er, at eleven:
I. kan redegøre for en af social- og sum

hedshjælperens centrale, helhedsori
enterede arbejdsopgaver,

2. kan redegøre for de overvejelser og
den viden, der belyser de emner eller
problemfelter, som ligger til grund fu
de valgte handlingsforslag i opgaven.

Kapitel 2 

Overbygningsuddanne/sen til social- og 
sundhedsassistent 

Skoleuddannelsen. 

De obligatoriske områdefag består af fa 
grupper, jvf. § I 0, stk. 2 og § 11 i bekendtgor,. 
sen om de grundlæggende social- og sundhec 
uddannelser inden for bistands-, pleje- og o, 
sorgsområdet m.v. 

8) Målet med undervisningen inden for dei,
arbejdsorganisatoriske faggruppe er, a:
eleven:

I. opnår forståelse af social- og sun,
hedsassistentens arbejdsfunktioner i,
den for bistands-, pleje- og omso·
sområdet,

2. opnår viden om grundlæggende pr,
cipper for planlægning og tilrettel,
gelse af eget arbejde samt for arbej,
ledelse og -instruktion, herunder kc 
fliktløsning,

3. opnår forståelse af principper for san.
arbejde samt forståelse for tværfagli 0 

opgaveløsning på tværs af sek10rerm
og hensigtsmæssig brug af personale
mæssige og økonomiske ressourcer,

4. opnår viden om gældende regler på ;,
bejdsmarkedet, herunder arbejdsm
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jø- og sikkerhedsbestemmelser inden 
for social- og sundhedsområdet, og 

5. opnår kendskab til teknologiudvikling
af relevans for arbejdsområdet, herun
der blandt andet anvendelse af infor
mationsteknologiske redskaber.

9) Målet med undervisningen inden for den 
social- og samfundsfaglige gruppe er, at
eleven:

I. opnår grundlæggende forståelse af de
politiske, økonomiske, strukturelle og
historiske samfundsforhold med vægt
på social-og sundhedssektoren,

2. får grundlæggende forståelse af for
skellige livsformer, herunder livssyn,
erfaringer og holdninger i relation til
borgerens tidligere og nuværende leve
vis,

3. opnår viden om social- og sundheds
væsenets lovgrundlag og de social- og
sundhedspolitiske synspunkter, der
ligger bag,

4. opnår viden om social- og sundheds
væsenets opgaver med vægt på den se
kundære sundhedssektor, samt viden
om udviklingen i opgaveløsninger og
opgaveorganiseringen, som den kan
iagttages i kommuner og amtskommu

ner og 
5. opnår viden om såvel kommunale som 

private servicetilbud.

10) Målet med undervisningen inden for den 
kulturelle-aktivitetsfaglige gruppe er, at 
eleven:

I. tilegner sig viden om og forståelse af
trivsels- og sundhedsfremmende pro
cesser, der styrkes gennem miljøska
bende og kulturbærende beskæfiigelse
og aktivitet alene eller sammen JUed
andre i lokalmiljøet,

2. udvikler forståelse og respekt for men
neskers forskellige kulturelle baggrun
de, livsanskuelser og religiøsitet og op
når personlige forudsætninger for at 
igangsætte kulturelle og kreative ma
nuelle og motionsprægede aktiviteter i
samarbejde med brugere på baggrund
af viden om generelle og lokale tilbud
herom,

3. udvikler forståelse for og viden om ak
tiviteter i hjemmet eller på institutio-
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nen, som patienten eller brugeren kan 
deltage i og 

4. udvikler evne til at identificere behov
for sammensatte aktiverende og om
sorgsmæssige handlinger samt plan
lægge, udføre og vurdere disse set ud
fra borgerens totalsituation.

11) Målet med undervisningen inden for den
psykologiske-pædagogiske faggruppe er,
at eleven:

I. opnår viden om almene psykologiske
begreber, herunder kommunikation og
roller med fokus på relationen mellem
hjælper, bruger og familie og om soci
alpædagogiske og pædagogiske ar
bejdsmetoder,

2. opnår viden om menneskets normale
psykiske udvikling og inddrager denne
viden i en helhedsopfattelse af menne
sket,

3. opnår viden om levevilkårs og livserfa
ringers betydning for menneskets triv
sel og sundhed,

4. opnår viden om og forståelse for be
tydningen af traumatiske og udvik
lingsmæssige kriser og støtte til krise
ramte,

5. opnår viden om de almindeligst fore
kommende psykiske lidelser, herunder
demens og psykosomatiske reaktioner,

6. opnår viden om almene pædagogiske
begreber, herunder socialisation, læ
ring og motivation, samt kendskab til
forskellige undervisningsformer og de
res anvendelse ved vejledning og råd
givning af brugere, pårørende, medar
bejdere og elever og

7. tilegner sig v;den om fysiske, psykiske
og sociale handicap, om betydningen
af nedsat funktionsevne for menne
skets daglige tilværelse og om om
sorgsmæssige behov hos personer med
handicap.

12) Målet med undervisning inden for den me
dicinske faggruppe er, at eleven:

I. tilegner sig forståelse af menneskets
opbygning og funktion, herunder sam
spillet mellem de forskellige organsy
stemer,

2. opnår viden om de hyppigst forekom
mende somatiske og psykiatriske syg
dommes årsag, symptomer og forskel-
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lige behandlingsmuligheder, herunder 
viden om de almindeligst anvendte læ
gemidler, og 

3. opnår viden om mikroorganismers be
tydning for sundhed og sygdom, om
forebyggelse af infektioner, herunder
institutionsinfektioner, samt om vigti
ge infektionssygdomme.

13) Målet med undervisningen inden for den
sygeplejemæssige faggruppe er, at eleven:

I. opnår viden om egenomsorgsbegrebet,
herunder en grundlæggende holdning
til at bevare og styrke menneskets indi
vidualitet, integritet og _selvbestemmel
sesret,

2. tilegner sig indsigt i forskellige fysiske,

psykiske og sociale faktorers betyd
ning for menneskers velbefindende og
for udvikling af sygdom, samt forståel
se af principper for sundhedsfremme
og sygdomsforbyggelse,

3. opnår forståelse af principperne for
udførelsen af grundlæggende sund
heds- og sygepleje, herunder identifi
kation af behov, planlægning, gen
nemførelse og vurdering af plejen af
patienter med somatiske og psykiatri
ske sygdomme,

4. opnår viden om principperne for me

dik'amentel behandling og forståelse af

ansvaret ved medicinuddeling,

5. tilegner sig viden om fysiske, psykiske

og sociale handicap, om plejemæssige

behov hos ældre, syge og personer
med handicap, samt viden om princip
per for revalidering og genoptræning,

6. får viden om principper for og sam
mensætning af de almindeligst fore
kommende diæter,

7. udvikler evne til at foretage en vurde

ring af, hvilke arbejdsstillinger, løfte
teknikker og hjælpemidler til såvel
borger som hjælper, der kan anvendes
og 

8. udvikler forudsætninger for at indgå i

det tværfaglige samarbejde inden for
social- og sundhedssektoren og opnår

sikkerhed i vurderingen af social- og 
sundhedsassistentens sygeplejemæssi

ge kompetence.
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Praktikuddannelsen. 

14) Målet med praktikuddannelsen er, at ele
ven:

I. kan identificere grundlæggende syge
plejebehov, selvstændigt planlægge o 1
udføre grundlæggende sundheds- o
sygeplejeopgaver og vurdere den uc
førte pleje,

2. kan observere og identificere symp1e,
mer på de almindeligst forekommende
somatiske og psykiske lidelser og inci
gå i en tværfaglig opgaveløsning i fo1
bindelse hermed,

3. opnår færdighed i at identificere beL
vet for sammensatte aktiverende ,_
omsorgsmæssige handlinger sa1n
planlægge, udføre og vurdere disse se1
ud fra borgerens totalsituation,

4. kan vurdere behov for og selvstændigt
iværksætte trivsels- og sundhedsfrem
mende fysiske, intellektuelle og kreau
ve aktiviteter hos såvel enkeltpersone1
som grupper af borgere,

5. kan udføre koordinerende, instrueren
de og undervisende opgaver inden fo1
arbejdsområdet,

6. opnår sikkerhed i vurderingen af,
hvorledes social- og sundhedsassisten
ten indgår i det tværfaglige samarbejde
inden for social- og sundhedssektoren,

7. udviser ansvar for at rapportere obser
vationer og videregive opgaver, som
ligger uden for social- og sundhedsas
sistentens kompetenceområde,

8. udviser en holdning i udførelsen af sit
arbejde, som respekterer brugerens in
dividualitet, integritet og selvbestem•
mel ses ret,

9. kan give medicin efter gældende re,
ningslinier,

10. udviser ansvar for at forebygge infek
tioner og at hindre smittespredning,

I I. opnår erfaringer med kommunale or 
private servicetilbud til ældre, syge c 
handicappede, 

12. udviser evne til at forstå, vurdere c
korrigere egen adfærd, reaktioner
holdninger,

13. tilegner sig viden om og anvender ga:
dende regler på arbejdsområdet, her
under tavsheds- og oplysningspligt,

14. opnår kropsbevidsthed og evne til
foretage en helhedsvurdering af ar-
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bejdsstillinger, løfteteknikker og hjæl
pemidler til såvel borger som hjælper, 

I�- kan introducere nye medarbejdere og 
I 6. kan oplære og vejlede elever. 

De obligatoriske praktikopgaver i overbyg
ningsuddannelsen. 

15) Målet med den første praktikopgave er, at
eleven:

I. trænes i at sætte praksiserfaringer ind i 
en teoretisk sammenhæng,

2. kan udfærdige en procesbeskrivende
plan, hvori eleven skal demonstrere
indsigt i en borgers livshistorie og ind
sigt i brugerens egne ressourcer og be
lastninger, samt arbejdsstedets res
sourcer og begrænsninger. Eleven skal
ligeledes demonstrere opmærksomhed
over for og varetagelse af koordineren
de og/eller undervisende opgaver i 
forbindelse med sammensatte aktivi
tets- og omsorgsopgaver,

3. kan redegøre for de overvejelser og
den viden, der belyser de i opgaven rej
ste emner eller problemfelter og 

4. kan vurdere social- og sundhedsassi
stentens centrale arbejdsfunktioner.

16) Målet med den anden praktikopgave er, at 
eleven:

I. kan udarbejde en plan for plejen af en
somatisk eller psykisk syg patient,

2. kan redegøre for den viden og de over
vejelser, der ligger til grund for de 
planlagte og udførte handlinger, 

3. kan evaluere resultatet af de udførte
handlinger og elementer i planen og

4. kan vurdere social- og sundhedsassi
stentens centrale arbejdsfunktioner.

Kapitel 3 

Indgangsår til de grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser 

Skoleuddannelsen. 

De obligatoriske områdefag består af fag
grupper, jvf. § 16 i bekendtgørelsen om de 
grundlæggende social- og sundhedsuddannel
ser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområ
det m.v. 

17) Målet med undervisningen inden for den 
kommunikative faggruppe er, at eleven: 
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I. tilegner sig viden om mundtlig og an
dre former for kommunikation og op
mærbom hed O\'er for kommunikation
som arbejds- og samarbejdsredskab i 
social- og sundhedsarbejdet, 

2. bliver opmærksom på forskelle og lig
heder mellem reklame og information 
og 

3. kan give og modtage en mundtlig og 
skriftlig information samt øver sig i
samarbejde.

18) Målet med undervisningen inden for den 
sundhedsfaglige gruppe er, at eleven:

I. tilegner sig viden om og kan udpege
faktorer i dagligdagen, der har indfly
delse på sundhedstilstanden, 

2. bliver opmærksom på forskelle i men
neskers krav til omsorg, herunder 
f.eks. ernæring og hygiejne, og får for
ståelse for den personlige hygiejnes
betydning for sundhedstilstanden og
samværet med andre og

3. udvikler opmærksomhed over for for
skellige livsværdier. 

19) Målet med undervisningen inden for den 
social- og samfundsfaglige faggruppe er, at 
eleven:

I. bliver orienteret om udviklingen i sam
fundet og familien og om forskellige 
fysiske, psykiske og sociale handicaps 
betydning for mulighederne for at leve 
et normalt liv. og udvikler opmærk
somhed over for egne normer og hold
ningers konsekvenser for samværet 
med andre, 

2. bliver orienteret om social- og sund
hedsvæsenets opbygning og opgaver, 

3. bliver orienteret om hjemkommunens 
tilbud inden for social- og sundheds
området og

4. tilegner sig viden om elementær ar
bejdsplanlægning/tilrettelæggelse 
relation til de arbejdsopgaver, som 
daglig husførelse kræver. 

Praktikken. 

20) Målet med praktikken er, at eleven: 
I. opnår et bredt kendskab til den samle

de kommunale sektors service- og akti
vitetstilbud, 

2. opnår praktisk erfaring med husligt ar-
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bejde og almindelig omsorg f.eks. til 
børn, gamle og syge mennesker og 
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3. afprøver sine evner og lyst til arbejd
inden for social- og sundheds�cktorer.
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