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VELKOMMEN TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SYD
På skolen sker der en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på skolen er der engagerede unge og voksne, der enten er på kursus
eller er gået i gang med en uddannelse.
På skolen uddannes og efteruddannes social- og sundhedshjælpere,
social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og andre, som
arbejder i sundhedssektoren og inden for det pædagogiske område.
Så har vi grundforløb og andre forløb for unge mennesker, som vil prøve
om en uddannelse inden for området er noget for dem.
Vi har gode velindrettede lokaler, spændende faglokaler, et godt fagbibliotek og dejlige kantineforhold.
Mange mennesker i samme hus kræver samarbejde. Det stiller store krav
til skolen, dens lærere, administration, lokaler m.v. og det stiller krav til
skolens samarbejdsparter, men det stiller bestemt også krav til dig.
Vi glæder os til at se dig og, til i samarbejde med dig, at give dig nogle
gode
uddannelsesmæssige oplevelser.
Lotte Dalegaard Pedersen
Direktør

SKOLEN
Alle skal gerne være glade for at være på
skolen. Derfor har vi udformet denne politik.
Reglerne gælder både når du opholder dig
på skolen og i forbindelse med arrangementer, som ikke nødvendigvis foregår på skolen,
men er en del af din uddannelse. Reglerne
og oplysningerne står i alfabetisk rækkefølge. Hvis du mangler oplysninger kan du altid
henvende dig i receptionen, som vil hjælpe
dig videre.

ORDENSREGLER
Almindelig orden og samvær
For at bevare det gode skolemiljø, forventes det af dig, at du opfører dig ansvarligt,
respektfuldt og tolerant over for andre. Det
vil sige, at vi ikke accepterer adfærd, der
indebærer vold, mobning, personlig chikane
eller diskriminering. Ingen der færdes på
skolen, må udsættes for, eller udsætte andre
for, nedværdigende eller krænkende opførsel. Dette gælder uanset om det er i den
direkte kontakt med hinanden eller gennem
Internetportaler og mobiltelefoner.

Alkohol

Der må ikke indtages alkohol på skolen
og du må ikke møde beruset på skolen.
Overtrædelse af reglerne kan medføre
advarsel, bortvisning eller udelukkelse fra
undervisning. Sanktionens omfang afgøres
af skolens ledelse, eventuelt sammen med
arbejdsgiver. Ved særlige lejligheder kan der
gives tilladelse til at nyde alkohol.

Arbejdstid

Som elev på skolen, skal du regne med at
bruge mindst 37 timer om ugen på undervisning, projekter, opgaver m.m.

Computere

Er computerne ledige kan de frit anvendes.
Alle computere er tilsluttet skolens netværk og når du logger på, får du automatisk
adgang til

Office365, hvor du har mulighed for at gemme dine filer.
Skal du printer filer og eller data fra internettet skal du betale for dette. Når du er
oprettet som bruger på skolens netværk får
du samtidig en printerkonto. Se endvidere
under punktet ”fotokopiering og print”. Når
du starter på skolen, vil skolens it-regler vedrørende brug af computere blive gennemgået. Du skal acceptere skolens it-regler under
samtykkemodulet på Uddata+.

Lokaler og inventar

Lokaler skal efterlades i ryddelig stand og
med inventar og udstyr på plads, vinduer
lukket og lyset slukket. Dette er også nødvendigt af hensyn til rengøring.
Af hensyn til bevægelsessensorer, må der
ikke hænges uroer og lignende op.

Mobning og antimobbepolitik

Elevrådet har lavet en antimobbepolitik, som
alle på skolen skal efterleve. Antimobbe
politikken ligger i skriftlig udgave på skolens
hjemmeside.

Narkotika og andre rusmidler

Skolen har en nul-tolerance politik i forhold
til narkotika og andre rusmidler. Det betyder,
at du ikke må besidde, distribuere, forhandle
eller indtage nogen form for narkotika eller
andre rusmidler på skolen. Overtrædelse
medfører bortvisning og politianmeldelse.
Du må ligeledes ikke være tydeligt påvirket
eller indtage narkotika eller andre rusmidler
i en periode forud for skoletiden. Ved begrundet mistanke om misbrug af narkotika
eller andre euforiserende stoffer, indkaldes
du til en uddannelsessamtale med drøftelse
af konsekvenser for din fortsatte uddannelse.

Parkering

Biler: Parkering for elever er kun tilladt på de
afmærkede grønne områder (elev-P).
Parkerer du andre steder, risikerer du, at din
bil bliver fjernet, eller at du får en parkeringsbøde.

Cykler: Parkeres i cykelstativerne.

Politik

Skolen er upolitisk og organisationsuafhængig. Ensidig agitation af enhver art er ikke
tilladt.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i arbejds- og
skoletiden på SOSU Syd
Rygeforbuddet er også gældende uden for
skolens matrikel, dvs. at det er en overtrædelse, hvis man forlader skolens matrikel for
at ryge i arbejds- og skoletiden.
Politikken gælder for alle typer af rygning,
herunder også e-cigaretter, snus og lignende.
Skolen tilbyder rygestopvejledning i samarbejde med kommunale rygstopkonsulenter,
for alle interesserede elever og ansatte.
Rygestopkurset er gratis og afholdes her på
SOSU Syd.

Sygdom og andet fravær

Hvis du som grundforløbselev bliver syg skal
du give skolen besked senest 8.15 via elevplan eller telefonisk den 1. sygedag.
Er du elev på hovedforløbet, behøver du kun
at give telefonisk besked til ansættende
myndighed. Desuden skal du være opmærksom på, om ansættelsesstedet har særlige
regler.
Ved ulovligt fravær sker der løntræk.
Skolen meddeler antallet af fraværsdage til
elevens arbejdsgiver.
Et stort fravær kan føre til, at du bliver
afmeldt uddannelsen eller grundforløbet.
Din kontaktlærer vil drøfte det med dig, hvis
fraværet i skoleforløbene bliver et problem,
ligesom du kan forvente at blive indkaldt til
samtale med din arbejdsgiver.

Undervisning

Deltagelse i undervisningen er obligatorisk.
Det vil sige, at der er mødepligt, og at skolen
fører fraværsprotokol.
Noget af skoletiden er afsat til opgaveløsning og projektarbejde, hvor vi forventer,
at du kan arbejde selvstændigt med dine
arbejdsopgaver, uden at der nødvendigvis er

en underviser til stede hele tiden.
Hvis læringsaktiviteten foregår mest hensigtsmæssigt uden for skolen, aftales dette
altid med den fagansvarlige lærer.
Det forventes, at opgavebesvarelser afleveres til aftalt tid. Hvis du bliver forhindret
i at kunne aflevere en opgave, skal du lave
en ny aftale med den fagansvarlige lærer.
Hvis ikke tiden overholdes, risikerer du, at
læreren ikke kan afgive bedømmelse eller
indstille dig til eksamen.

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Adresseændring

Ændrer du adresse skal du ændre den
ved folkeregistret. Telefonnummer og
email-adresse ændres i elevplan. Udenlandske adresser skal ændres hos elev-administrationen.

Biblioteket

Skolen råder over et moderne fagbibliotek,
hvor du kan søge supplerende materialer til
dinelæringsforløb. Desuden kan du få hjælp
til
at forbedre dine søgninger på internettet.
Biblioteket er tilgængeligt for elever mandag – fredag mellem kl. 08.00 – 16.00.
Der er personale på biblioteket i undervisningstiden fra kl. 8 - 15, fredag dog kun til
kl. 14.00

Brand/evakuering

Ved signal til evakuering skal lokalet forlades øjeblikkeligt. Alle skal, når de er kommet
ud af bygningen, samles på græsplænen
nord for skolen ved multibanen. Det indskærpes, at ingen må forlade græsplænen
før der er givet udtrykkelig tilladelse.
Elevråd
Skolen har et elevråd, hvor der sidder en
repræsentant fra hver klasse. Repræsentant
og suppleant vælges i klassen i starten af
uddannelsen. Der holdes møde 6 onsdage om
året, og mødet tager som regel en times tid.
Det er elevrådsrepræsentantens opgave at
viderebringe information og klager fra klas-

sen og efter mødet fortælle klassen, hvad
der blev talt om på mødet. Du kan finde
referater og mødeindkaldelser på Fronter i
rummet “Min skole” - “Elevråd”.

Elevvejledningen

I elevvejledningen kan du komme hvis du har
spørgsmål der kan opstå i din hverdag her
på skolen. Du kan finde os i stueetagen.

Fagforening

Det vil være fornuftigt, hvis du kontakter
din fagforening, inden du påbegynder din
uddannelse. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er medlem af en fagforening og
ikke overholder de krævede tidsfrister, kan
du stå uden økonomisk sikring efter endt
uddannelse.
Ring derfor til den fagforening, du ønsker at
være medlem af.

Forsikringsforhold

Skolen har ingen forsikring, så du bør undersøge om din egen forsikring dækker ulykker i
skoleperioderne.
Under praktikperioderne er du omfattet af
praktikstedets ansvars- og arbejdsskadeforsikring.
Hvis du skal på studierejser i udlandet, anbefales du at drøfte forsikringsforhold med
skolens internationale koordinator.

Fotokopiering og print

Når du starter på skolen vil du få en kopi/
printkonto, hvor der er indsat 25,00 kr. For
hver kopi/print, du tager, vil dette blive registeret på din konto.
Priserne for kopi/print er:
Sort/hvid kopi/print i A4 koster 0,10 kr./stk.
Farve kopi/print i A4 koster 0,40 kr./stk.
Når der ikke er flere penge på din konto, kan
du sætte flere penge ind, ved at henvende
dig i receptionen. Du kan bruge både kontanter og mobilepay. Du skal være opmærksom på, at skolen IKKE tilbagebetaler restbeløb fra din konto ved endt uddannelse.

Kopibrik

Ved uddannelsesstart får du en kopibrik.

Kopibrikken kan bruges ved kopimaskinerne
som en hurtigere måde at logge dig på.
Hold brikken hen til kortlæseren, og dermed
er du logget på kopimaskinen. Du kan nu
kopiere eller printe fra SKY’en.
Hvis du mister din kopibrik, koster det 25,kr. at få et nyt.

Kantinen

Skolens kantine tilbyder god og sund mad
hver dag.
Al mad vejes, og det koster 8 kr. pr. 100
gram.
Kantinen er kontantløs, og modtager kreditkort og Mobile Pay. Kassen er selvbetjent.
Der er morgenmad fra kl. 7.30 til ca. 10.30
Frokosten er klar fra kl. 11 og pakkes væk kl.
13
Der kan købes sandwich, frugt m.m. hele
dagen frem til kl. 14.
Du må gerne spise din medbragte mad i
kantinen.
I kantinen er der opstillet drikkevandsautomat, der frit kan benyttes.
Desuden kan kantinen benyttes til f.eks.
gruppearbejde.
Skolens kantine arbejder ud fra følgende
overbevisning:
Vi følger sæsonerne og bruger helst danske
og lokale råvarer.
Vi hylder den danske frugt og finder gerne
forskellige sorter.
Vi laver mad fra bunden og med hjertet.
Vi sætter en ære i at være gode til bagværk.
Vi bruger gerne flere grøntsager og mindre
kød.
Vi arbejder grundigt med madens konsistenser og med tilsmagning.
Vi serverer sundhed gennem velsmag velsmagende mad, som også er sund.
Vi bekæmper madspild - både i råvarerne og
i resterne i køkkenet
Vi kommunikerer omkring den måde, vi
arbejder med mad og måltider på.

Lærebøger

Inden du begynder på din uddannelse, vil
skolen informere dig om, hvilke lærebøger
du får brug for. Er du social- og sundhedshjælperelev, social- og sundhedsassistente-

lev eller pædagogisk assistentelev, anbefaler
skolen at du anskaffer bøgerne. Er du elev på
grundforløbet, stiller skolen de nødvendige
lærebøger til rådighed.

Praktik i udlandet

Som social- og sundhedsassistentelev og
pædagogisk assistentelev er der mulighed
for at tage en del af den kommunale praktik i
udlandet. Hvis du vil vide mere, kan du spørge
efter skolens internationale koordinatorer i
vejledningen.

Skabe

Skolen har flere steder aflåselige skabe, som
det er muligt at låne. Vil du låne et skab, skal
du henvende dig i receptionen, hvor du mod
et depositum på 50,- kr. får en nøgle som du
råder over i din aktuelle skoleperiode. Nøglen
skal afleveres hver gang du går i praktik.

Specialpædagogisk bistand

Har du læse- og skrivevanskeligheder kan
skolens læsevejledere hjælpe dig. Læsevejlederne kan tilbyde flere former for hjælp
afhængig af dit behov.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Hvis du er elev på grundforløbet og er fyldt
18 år, kan du søge statens uddannelsesstøtte.
Vejledning om SU og ansøgningsskema fås på
www.su.dk. Det anbefales, at du henvender
dig i god tid, da der typisk vil være 3 – 6 ugers
ekspeditionstid i SU-styrelsen.

Transporttilskud

Elever på grundforløbet kan søge om et
ungdomskort til transport mellem bopæl og
skolen.
Yderligere oplysninger findes på
www.ungdomskort.dk
For grundforløbselever vil nærmere oplysninger også fremgå af velkomstbrevet.
Elever på hovedforløbene får af deres ansættende myndighed udbetalt kørselsgodtgørelse
(AUB-arbejdsgivernes uddannelsesbidrag).
Godtgørelsen udregnes fra bopæl til skolen
svarende til billigste offentlige transportmiddeltakst.

Åbningstider

Undervisning på skolen sker som hovedregel i
tidsrummet kl. 08.00 – 16.00.
Skolens lokaler er åbne og tilgængelige for
elever:
Mandag – fredag kl. 08.00 - 16.00
Receptionen er åben for telefonisk henvendelse:
Mandag - torsdag : 08.00 - 15.00
Fredag til kl. 14.00
Personlig henvendelse:
Mandag – torsdag:
07.45 – 15.00
Fredag: 07.45 – 14.00
Skolens yderdøre låses kl. 15.30.
Skolens alarm tilsluttes præcist kl. 18.00.

It-support

I It supporten kan der lånes bærbare pc’er og
høretelefoner ligesom der også ydes support
på it relaterede problemer.
*Studiekort

Studietur

Hvis der arrangeres studieture, må der regnes
med en udgift hertil.

* Ved studiestart får du et studiekort, som du kan bruge i visse butikker og få studierabat på dine køb.

OVERSIGTSKORT

Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tlf.: 73 33 43 00, sosu@sosu-syd.dk
www.sosusyd.dk

