
Orientering om ny lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til efterretning. 

Samtidig blev det besluttet, at der skal rettes en fælles henvendelse på vegne af de 22 kommuner 
til det Faglige Udvalg for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU), hvor der udtrykkes ønske 
om og behov for at tilrettelægge uddannelsesforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen 
med alene kommunale praktikforløb. Med den ny lærepladsaftale er der åbnet op for muligheden 
for at ændre i uddannelsesforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det kræver dog 
en godkendelse i FEVU.

Ankerkommunen for social- og sundhedsuddannelserne, Esbjerg Kommune, har sammen med 
kommunerne rundt om SOSU Esbjerg, SOSU Esbjerg, Sydvestjysk Sygehus og FOA nedsat en ar-
bejdsgruppe, der er i gang med at afdække, hvordan uddannelsesforløbet på social- og sundheds-
assistentuddannelsen kan tilrettelægges på nye måder, som samtidig sikrer, at eleverne fortsat op-
når de kompetencer, uddannelsen kræver. 

De 22 kommuner vil via Sundhedsstrategisk Forum blive holdt orienteret om resultatet af arbejds-
gruppens arbejde, ligesom ankerkommunen og KKR-sekretariatet i fællesskab vil samarbejde om 
at udarbejde en fælleskommunal henvendelse til FEVU. 

RESUMÉ
Den 14. juni 2021 indgik regeringen, FOA, Danske Regioner og KL en ny femårig lærepladsaftale 
for SOSU-uddannelserne. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser 
i 2021 og 2022 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddan-
nelserne i 2022 - 2026. Samtidig har aftalen fokus på indsatser, der kan få flere elever til at gen-
nemføre uddannelserne.

Aftalen forpligter kommunerne til at tilbyde lærepladser til alle kvalificerede ansøgere til SOSU-as-
sistentuddannelsen i 2021 og i 2022. 

Ansvaret for at fordele lærepladserne ligger hos KKR. KL udarbejdede i 2019 en overordnet forde-
lingsnøgle til brug for fordelingen på landsplan. I vedlagte bilag kan fordelingen af lærepladserne i 
Syddanmark, ud fra KL's fordelingsnøgle, ses.

KKR Syddanmark vil på deres møde den 31. august 2021 drøfte lærepladsaftalen og fordelingen 
af lærepladser mellem kommunerne i Syddanmark.
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Med den ny lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne er regeringen, FOA, Danske Regioner og 
KL enige om, at det er en central prioritering, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbej-
dere til social- og sundhedssektoren. Derfor fokuserer aftalen på indsatser, der kan styrke rekrutte-
ringen og få flere til at gennemføre uddannelserne.

Aftalen indgås for en femårig periode fra 2022 til og med 2026. Samtidig forpligter aftalen kommu-
nerne til i 2021 og 2022 at tilbyde lærepladser til alle kvalificerede elever på social- og sundheds-
assistentuddannelsen. Aftalen kan læses her. 

Hovedelementer i den ny lærepladsaftale
Der gøres en ekstraordinær indsats i 2021 og 2022 for, at alle kvalificerede elever til SOSU-assi-
stentuddannelsen, tilbydes en læreplads
Minimumsdimensioneringen på 6.000 for assistentelever og 3.000 for hjælperelever fastholdes i 
den resterende del af aftaleperioden
Der skabes øget fleksibilitet i tilrettelæggelse af praktikperioder og skoleophold
Samarbejdet styrkes mellem arbejdsgiver og skoler om at fastholde elever, der er udfordret fagligt, 
sprogligt og socialt og derfor kommer under særligt pres i læretiden
Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA udarbejder sammen med Danske SOSU-skoler et na-
tionalt rammepapir, der:
Indenfor gældende lovgivning tydeliggør ansvarsfordeling mellem skole og arbejdsgiver
Fastsætter procedurer for samarbejde mellem skoler og arbejdsgiver i overgangen mellem grund- 
og hovedforløb
Sætter rammer for samarbejde og dialog mellem skole og læreplads på social- og sundhedsområ-
det i alle tre praktikperioder. 

Fordeling af lærepladser mellem de fem KKR
Ansvaret for fordeling af lærepladser ligger hos KKR. KL udarbejdede i 2019 en overordnet forde-
lingsnøgle til brug for fordelingen på landsplan. Nøglen vægter dels den historiske fordeling af 
pladser og dels demografien. I forbindelse med den nye aftale for 2022-2026 er den demografiske 
komponent opdateret, således at den baseres på den seneste ældreudgiftsnøgle. Opdateringen 
medvirker til den løbende tilpasning mellem efterspørgsel efter arbejdskraft og udbud af uddannel-
ser og arbejdskraft i hele landet.

I vedlagte bilag ses fordelingen af lærepladser i KKR Syddanmark.

Kvalificerede elever uden læreplads efter sommerferien
Da aftalen blev indgået i juni 2021, fik KKR Syddanmark til opgave at sikre, at alle kvalificerede 
elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen, som manglede en læreplads efter sommerfe-
rien, blev tilbudt en plads. 

En afdækning viste, at i alt 30 kvalificerede elever i juni 2021 stod uden en lærepladsaftale i Syd-
danmark.

Kvalificerede elever uden læreplads opgjort den 24. juni 2021
Skole Kommuneklynge Elever
SOSU-skolen FVH Fredericia, Kolding, Vejle 5
SOSU-skolen Syd Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder 0

SOSU-skolen Esbjerg Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen 2



SOSU-skolen Fyn Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, 
Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og 
Ærø

23

Kommunaldirektørkredsen godkendte på den baggrund, at kommuneklyngerne rundt om de fire 
SOSU-skoler, fik ansvaret for at fordele de ekstra lærepladser, der var behov for i deres område, 
imellem sig. Dette i tæt dialog med skolerne.

Det har efterfølgende vist sig, i dialogen mellem kommuneklyngerne og SOSU-skolerne, at langt 
størstedelen af de elever, der i slutningen juni 2021 stod uden en læreplads, i løbet af juli og au-
gust måned enten selv har fundet en læreplads, er vurderet uegnet til en ansættelse eller har valgt 
at takke nej til tilbuddet om en læreplads.

Kun fire de 30 kvalificerede elever stod tilbage i august uden et tilbud om en læreplads. De fire ele-
ver er enten blevet tilbudt en læreplads eller er i dialog med en kommune med henblik på at blive 
tilbudt en lærepladsaftale. Det drejer sig om henholdsvis Nyborg, Odense, Nordfyns og Esbjerg 
Kommune.

Styrket samarbejde med SOSU-skolerne
I september 2021 mødes ankerkommunen for SOSU-uddannelserne og KKR-sekretariatet med de 
fire SOSU-skoler for at drøfte, hvordan vi i Syddanmark kan styrke samarbejdet om rekruttering til 
og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne. 

Med den ny lærepladsaftale som et fælles afsæt, vil kommuner og skoler i fællesskab udarbejde et 
oplæg til en samarbejdsmodel, der kan styrke samarbejdet og blandt andet sikre bedre overgange 
mellem skole- og praktikforløb. Det er særligt i overgangene, at elever falder fra. Dimensionerings-
udvalget for SOSU- og PAU-uddannelserne vil blive involveret i dette arbejde.


