
 

Skolepraktikplan for social- og sundhedsassistenter  

Hold December 2023 Skive/Viborg 

EUD/EUV3 elever, samt elever under 25 år, der er uddannet SOSU-hjælper. 

Uddannelsesperiode: 18.12.23 – 11.10.26 (2 år, 9 mdr. og 3 uger) 

Uddannelsesafsnit Periode Ferieperioder mv. 

Skoleperiode 1A 

25 skoledage 

18.12.23 – 31.01.24 

 

Ferie:  
uge 51/52 (5 dage) 

Praktikperiode 1A 

Kommunal praktik 

22 uger inkl. ferie 

20 praktikuger 

01.02.24 – 03.07.24  

 

Ferie: 
Evt. 6. ferieuge*afholdes inden 30/4-24 
(efter aftale med arbejdsgiver/praktiksted) 
*VÆR OBS PÅ at såfremt du har en 

uddannelsesaftale på både GF2 og hovedforløb kan 
antallet af feriedage, du kan afholde, variere. 

OBS: 
Hjælpeskema skal udfyldes og afleveres 

Skoleperiode 1B 

START for elever der er uddannet 

social- og sundhedshjælper 

50 skoledage 

04.07.24 – 02.10.24 

 

Ferie: 

uge 28, 29 og 30 (15 dage) 

 

Praktikperiode 1B 

Kommunal praktik 

14 uger inkl. ferie 

12 praktikuger 

03.10.24 – 08.01.25 Ferie: 
1 uge + evt. 6. ferieuge-afholdes inden 30/4-25 
(efter aftale med arbejdsgiver/praktiksted) 
 
OBS: 
Praktikerklæring og hjælpeskema skal udfyldes 
og afleveres 

Skoleperiode 2  

70 skoledage 

09.01.25 – 28.04.25 

 

Ferie: 
Uge 7 (5 dage) 

Praktikperiode 2 - Psykiatri 

19 uger inkl. ferie 

16 praktikuger 

29.04.25 – 08.09.25  

                                   

 

Ferie: 

uge 28, 29 og 30 (15 dage) 

OBS: 

Praktikerklæring og hjælpeskema skal udfyldes 

og afleveres 

Skoleperiode 3  

80 skoledage 

09.09.25 – 19.01.26 Ferie: 

uge 42 + uge 52/1 (10 dage) 

Praktikperiode 3A 

Hospitalspraktik 

13 uger inkl. ferie 

12 praktikuger 

20.01.26 – 20.04.26 

 

OBS: 
Hjælpeskema skal udfyldes og afleveres 
Ferie: 
Evt. 6 ferieuge - afholdes inden 30/4-26  

(efter aftale med arbejdsgiver/praktiksted)  

Praktikperiode 3B 

Kommunalpraktik 

22 uger inkl. ferie 

19 praktikuger 

 

21.04.26 – 18.09.26 Ferie: 
uge 28, 29 og 30 (15 dage) 

OBS: 
Praktikerklæring og hjælpeskema skal udfyldes 
og afleveres 

Skoleperiode 4 

15 skoledage 

19.09.26 – 09.10.26  

Dimission 09.10.26 

Marts 2022 

 

* OBS antallet af feriedage kan variere, hvis du har en uddannelsesaftale på både GF2 og SOSU-assistent hovedforløb. De 

endelige aftaler omkring afholdelse af ferie og 6. ferieuge under uddannelsen aftales med arbejdsgiver/praktiksted. Hvis du 

er i tvivl om, hvor meget ferie du har ret til at afholde, så kan du kontakte din arbejdsgiver. Desuden kan du søge 

oplysninger på https://www.foa.dk/raad-regler/i-job/ferie/ferie-ferieloven-ferieaftalen/ferie-elev 

 
Uddannelsen afholdes efter:  

BEK nr. 2304 af 18/12/2020  - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser til Social- og sundhedsassistent 
 

Ret til ændringer forbeholdes  

https://www.foa.dk/raad-regler/i-job/ferie/ferie-ferieloven-ferieaftalen/ferie-elev

