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• • Du får masser af indflydelse på skolen og studiemiljøet.Du får masser af indflydelse på skolen og studiemiljøet.
• • Du er med i arbejdet på at skabe en sund, sjov og attraktiv skole.Du er med i arbejdet på at skabe en sund, sjov og attraktiv skole.
• • Vær med til at tænke visionært og skabe et bedre fællesskab for elever-Vær med til at tænke visionært og skabe et bedre fællesskab for elever-

ne.ne.
• Elevrådet fungerer som talerør for eleverne i forhold til skolens 

ledelse.
• Man får ikke fravær, mens man deltager i møder.
• Man kan få fri for at deltage i elevrådsmøder, mens man er i prak-

tik.
• Elevrådet tager halvårligt på inspirerende udflugter.
• Elevrådet har årligt en pulje på 20.000 kr. de kan disponere over 

til indkøb eller aktiviteter.
• Det ser godt ud på CV’et.
• Der er 6 faste møder om året, og du kan være med til at sætte 

dagsordenen.
• Du kan være med til at arrangere forskellige arrangementer på 

skolen.

Elevrådets opgave er at 
varetage elevernes inte-
resser samt præge og bi-
drage til beslutningerne 
på SOSU Syd. Det er altså 
elevrådets vigtigste rolle 
at sørge for, at eleverne 
bliver hørt.

Elevrådet



tech
Medlemmer af elevrådet del-
tager i rådets møder vil være 
med til at:

• Komme med idéer til, hvordan 
studiemiljøet på SOSU Syd skal 
fungere bedre.

• Komme med forslag til indret-
ning af skolen

• Få hverdagen på SOSU SYD til 
at være den bedst mulige, med 
gode/sjove/hyg   
gelige pauser

• Være med til at præge kanti-
nens udvalg

• Samle/lave rabatordninger for 
elever synlige

• Støtte arrangementer på sko-
len

• Ophænge informationer og 
plakater af betydning for det 

      elevdemokratiske arbejde i  

      fællesområder og dele på      
      Sociale Medier. 
• Deltage aktivt i informatio kom-

munikationen og den løbende 
dialog mellem skole og elever.

• Arranger, om muligt, ét arran-
gement med kulturelt sigte 
hvert halve år.

Og hvad der ellers kommer af gode 
idéer 

Omfang

3 efterårsmøder og 3 forårsmøder 
(1 - 1½ times møder)
Skriv til os, hvis du vil repræsentere 
dit hold. 

Rasmus og Rikke 
(rs@sosu-syd.dk og rfk@sosu-syd.
dk) 

Opgaver i elevrådet



Elever på SOSU Syd har mulighed for at få stor indflydelse på ledelsen 
af skolen. De kan nemlig komme med i bestyrelsen af skolen. Det er be-Det er be-
styrelsen der tager de store beslutninger for skolen, og de råder over styrelsen der tager de store beslutninger for skolen, og de råder over 
økonomien.økonomien.

• • Der er i alt 10 medlemmer i bestyrelsen.Der er i alt 10 medlemmer i bestyrelsen.
• • Der er altid to elever der er en fast del af skolens bestyrelse. De to Der er altid to elever der er en fast del af skolens bestyrelse. De to 

elever bliver udpeget af elevrådet – hvis altså kandidaten ønsker elever bliver udpeget af elevrådet – hvis altså kandidaten ønsker 
at blive valgt. Kun den ene af eleverne har stemmeret.at blive valgt. Kun den ene af eleverne har stemmeret.

• • Bestyrelsen holder møde 4 gange om året, og det er altid om ef-Bestyrelsen holder møde 4 gange om året, og det er altid om ef-
termiddagen. Der er læsearbejde før hvert møde.termiddagen. Der er læsearbejde før hvert møde.

• • Vil du gerne være med, skal du tage fat i nogen fra elevrådet, og Vil du gerne være med, skal du tage fat i nogen fra elevrådet, og 
du skal være over 18 år.du skal være over 18 år.

• • Noget for dig? Kontakt Rasmus Strudsholm, hvis du vil vide mere.Noget for dig? Kontakt Rasmus Strudsholm, hvis du vil vide mere.

Skolen SOSU Syd ledes 
af en bestyrelse med 10 
bestyrelsesmedlemmer.
Skolens direktør er kun 
sekretær i bestyrelsen og  
har ikke stemmeret.

Bestyrelsen



Alle SOSU-skoler skal nedsætte 
et LUU for at fremme samarbejdet 
med arbejdsmarkedets parter på 
uddannelsernes område. I LUU skal 
der være 2 elever fra skolen (1 fra 
PAU og 1 fra SOSU), som ikke har 
stemmeret, men deltager på lige fod 
i drøftelser og arbejdet.

LUU - hvad laver de?

Luu skal:
• Rådgive skolen i spørgsmål, 

der vedrører de uddannelser, 
der er omfattet af udvalgets-
virksomhedsområde

• Virker for samarbejdet 
mellem skolen og det lokale 
arbejdsmarked

• Medvirke ved udarbejdelse af 
den lokale undervisningsplan 
(LUP) sammen medskolen

• Følge behovet for fornyelse af 
undervisningsplanen og fore-
tage fornøden revisionsam-
men med skolen, fx valgfag

• Deltage i den løbende kvali-
tetsudvikling og kvalitetssik-
ring af skolens uddannelser 
ogAMU-kurser

• Medvirke i arbejdet med tilve-
jebringelse af praktikpladser

Omfang                  
Der er 4 årlige møder, som regel 
om formiddagen. Der er læsestof 
før møderne.

LUUlokalt uddannelsesudvalg



CampusRådet i Aabenraa består af 20 medlemmer, som arbejder for at 
styrke studiemiljøet i Aabenraa. Medlemmerne kommer bl.a. fra ung-
domsuddannelserne i byen og målet er at lave nogle fede arrangementer 
og events særligt rettet til unge.

CampusRådet laver events over hele byen, mellem 5 og 8 arrangementer 
om året. De holder deres møder i Nygadehuset og starter op med et nyt 
panel hvert år i september. Medlemmerne findes via elevrådet, men alle 
studerende kan komme med ideer og ønsker til rådet. 

Kontakt Maja Sommerlund tlf. 24797767 Email: msomm@aabenraa.dk

• Følg CampusRådet her: https://www.facebook.com/cam-
pusbyenaabenraa/

• https://www.instagram.com/eventsforungeaabenraa/

Kommunens CampusRåd 
består af unge i alderen 
15-25 år fra byens ung-
doms- og videregående ud-
dannelser samt forskellige 
virksomheder i Aabenraa.
CampusRådet laver events 
og aktiviteter for unge.

Campusrådet



DM i SOSU er en del af DM i Skills, 
som er det store årlige Danmarksme-
sterskab for erhvervsuddannelserne, 
hvor 300 unge kæmper om at blive 
landets bedste inden for netop deres 
fag. 

Vil du være med?
Alle skoler, der udbyder social- og 
sundhedsassistentuddannelsen 
kan deltage med elever ved DM I 
SOSU. Skolen udpeger deltagere 
eller afholder en bootcamp på 
skolen for at finde de dygtigste 
deltagere.

Før selve DM er der regionale 
mesterskaber. Vinderne her går 
videre til DM. SOSU Syd skal til 

de regionale mesterskaber kæm-
pe mod Fyn og Esbjerg.

Sådan gør du

• Du skal læse til assistent.

• Du skal være 25 år gammel 
eller under.

• Du melder dig til skolens 
bootcamp.

• Du skal arbejde sammen med 
en makker, som du ikke nød-
vendigvis selv vælger.

• Alle øvelsrne foregår som 
skuespil.

• Du skal træne intensivt op til 
konkurrencerne.

• Du bliver vildt dygtig til dit 
fag.

Skills Danmarksmesterskab



Vi har et rollemodel-korps på SOSU Syd. Det består af op til 20 
elever, som ønsker at gøre en særlig indsats for skolen.
Som rollemodel bliver dit billede brugt til markedsføring, og du skal lave 
frivilligt arbejde for skolen i ca. 7 timer om måneden. Noget af arbejdet 
består i at lægge opslag om skolen op på de sociale medier, men man 
skal også med ud til skoler og messer for at forklare andre unge, hvordan 
det er at være SOSU-elev.

Kontakt Rasmus Strudsholm rs@sosu-syd.dk

• Du skal have lyst til at formidle foran et kamera.

• Du skal have en lyst til at dele gode historier fra din hverdag.

• Du skal være tryg ved at tale i større forsamlinger.

• Du skal være klar til at tage ud med skolens vejledere i week-
ender eller aftener. 

Der er en del arrangemen-
ter for rollemodeller fra 
alle landets SOSU-skoler, 
bla. sammen med Rasmus 
Brohave, som underviser i 
at være synlig i medierne. 
Der er også hygge kun for 
SOSU Syds rollemodeller.

Rollemodel



Erhvervsskolernes ElevOrganisation 
(EEO) repræsenterer elever fra de 
tekniske erhvervsuddannelser, EUX, 
SOSU, PAU og HTX.

Det er bla. dem, der varetager elever-
nes interesser og holdninger i den 
offentlige debat.

I organisationen står de sammen 
for at skabe forandring. Eleverne er 
hverdagens eksperter. Det er dem, 
der går på skolerne, og derfor ved, 

hvordan det er at gå dér.

Det er i EEO, at elevråd samler deres 
kræfter og arbejder for at råbe me-
dier, politikere og andre ansvarlige 
op, når der er problemer på vores 
uddannelser i det hele taget.

Som dit nationale elevråd, er det 
EEO du skal kontakte, hvis du som 
elev har udfordringer eller problemer, 
som du ønsker at få på den politiske 
dagsorden i Danmark.

EEOhele Danmarks elevråd



SØG OPTAGELSE
Se mere under den relevante 

uddannelse på skolens hjemmeside. 
Adressen er sosusyd.dk

FØLG MED
Nyheder, konkurrencer 

og gode historier opdateres på 
facebook.com/sosusyd

Giv os et like og følg med.

VEJLEDNING
Mandag til torsdag  

kl. 08:00 - 09:30

Tlf.: 73 33 43 00

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