
 

 

Kære SOSU-elever, 

 

Vi vil hermed gerne invitere til en introdag, som kommer til at foregå i Vejen Idrætscenter.  

Formålet med dagen er, at vi skal lære hinanden bedre at kende, og at I skal blive bedst 

muligt klædt på til SOSU-uddannelsen og den snarlige praktik. Der er arrangeret sjove, 

hyggelige og faglige aktiviteter hele dagen, så I har et godt udgangspunkt for netværk 

undervejs i jeres uddannelse. Dagen er planlagt, så alle kan være med og med små pauser 

undervejs.  

 

Hvor og hvornår? 

Dagen vil foregå mandag den 05. juli 2022 kl. 8.00 - 16.00.  

Introdagen erstatter jeres anden dag i praktik, og der er derfor mødepligt. 

Vi mødes i receptionen i Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen. Her vil vi tage 

imod jer, og I vil blive præsenteret for programmet.  

 

Hvem? 

Dagen er for jer, som er startet på EUX-holdet 0821 (altså august 2021) og som er ansat i 

Vejen Kommune. Desuden deltager uddannelsesteamet fra Vejen  

 

Hvad skal medbringes? 

• Tøj, som I kan bevæge jer i.  

• Udetøj og udesko efter vejret samt indesko, da aktiviteter vil komme til at foregå 

både ude og inde. 

• Skriveredskaber. 

• Drikkedunk. 

 

Hvad skal forberedes, inden du kommer? 

Du skal inden introdagen have læst elevmaterialet, som er vedhæftet denne mail.  

 



Vi vil gerne have, at du overvejer følgende spørgsmål, som vi kommer til at tale om på 

introdagen: 

• Hvad lægger du vægt på i samarbejdet med kollegaer? 

• Hvornår er det ok at bede om hjælp til en opgave, selvom det er din opgave? 

• Hvornår er det ok, at man holder en sygedag? 

• Hvad gør du, hvis du spørger en kollega om hjælp, og han/hun ikke har tid? 

• Hvordan reagerer du, når der sker forandringer, der hvor du arbejder?  

 

 

Forplejning? 

I skal spise morgenmad hjemmefra, så I har god energi fra 

morgenstunden. Der vil være mellemmåltider formiddag og eftermiddag, 

og vi spiser en fælles frokost midt på dagen. Der vil blive serveret 

vand/the/kaffe. 

Hvis der er særlige hensyn til maden (fx allergier), vi skal være opmærksomme på, så send os 

en mail (senest den 16. januar). 

 

 

 

Vi glæder os til dagen i jeres selskab! 

 

Bedste hilsner fra 

  

Uddannelsesteamet  


