Århus Social- og Sundhedsskole og VUC
Aarhus styrker samarbejdet
De to uddannelsesinstitutioner har netop indgået et samarbejde om at
tydeliggøre uddannelsesvejene for VUC Aarhus’ kursister til SOSU
Aarhus’ uddannelser.
Formålet med samarbejdet er at forbedre overgangen for de mange VUC Aarhuskursister, der hvert år vælger at søge ind på SOSU Aarhus’ uddannelser. Det er især de
på årsbasis ca. 500 VUC Aarhus-kursister på den Almene Voksenuddannelse (AVU),
som er grunduddannelse på 9. eller 10. klasses niveau, der er fokus på i samarbejdet.
Det handler både om at forøge antallet af ansøgere til SOSU Aarhus, men i lige så høj
grad om at kunne levere forberedte ansøgere, samtidig med at SOSU Aarhus bliver
bedre til at indsluse de mange, nye studerende. Det skal bl.a. ske via
gæsteundervisning på VUC Aarhus og studiebesøg på SOSU Aarhus.
"Vi ved, at gode og strukturerede overgange ikke blot giver eleverne en bedre start på
en ny uddannelse, men også øger deres sandsynlighed for at gennemføre. Derfor er jeg
meget glad for, at vi styrker vores i forvejen gode samarbejde med VUC Aarhus med
denne aftale," udtaler direktør Niels Brun Madsen fra SOSU Aarhus.
Rektor på VUC Aarhus, Erik Ernø-Kjølhede, er også meget tilfreds med
samarbejdsaftalen: ”Vi ønsker at være det bedst mulige springbræt videre i
uddannelse eller job, efter at man har taget sin eksamen hos os. Med denne
samarbejdsaftale får især vores AVU-kursister rigtig gode muligheder for undervejs i
deres uddannelse at finde ud af, om SOSU Aarhus’ uddannelser er interessante
muligheder for videreuddannelse. Samarbejdet bidrager desuden helt generelt til at
skabe endnu mere faglig dynamik og variation i undervisningshverdagen, hvilket jeg
tror bliver en stor gevinst for vores AVU-kursister, så jeg er rigtig glad for vores nye
samarbejdsaftale.”
Vil du have yderligere oplysninger, så kontakt kommunikationskonsulent på VUC
Aarhus, Erik Højerslev: eh@vucaarhus.dk eller mob. 6130 8642.

Århus Social- og Sundhedsskole er en selvejende institution under staten med ca. 900 årselever og 140 medarbejdere. Skolen udbyder
grunduddannelser og efter- og videreuddannelser indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område.
VUC Aarhus er et af Danmarks største VUC’er. Vi tilbyder eksamensundervisning for unge og voksne til Almen Voksenuddannelse (AVU),
Højere Forberedelseseksamen (HF), Gymnasial Supplering (GS), Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU).
Skolen har årligt ca. 6.000 kursister svarende til knap 2.000 årskursister og beskæftiger 330 medarbejdere.

