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SUS 
Det faglige udvalg for Serviceassistentuddannelsen

December 2021 

Uddannelsen inden for Serviceassistent 

Tillæg til godkendelsesskema 
Koncerngodkendelse af praktikuddannelsessted 

Supplerende oplysninger til ansøgning om koncerngodkendelse som praktiksted. 

Hvis uddannelsen af elever skal foregå på forskellige adresser inden for samme virksomhed, skal 
hvert sted opfylde oplæringskravene enten selvstændigt eller i kombination med et andet 
uddannelsessted. 

Koncernen påtager sig uddannelsesansvaret og de forskellige afdelinger godkendes samlet i stedet 
for enkeltvis. 
Dette skema udfyldes i forhold til hver af de afdelinger koncerngodkendelsen skal omfatte.  

”Oplysningsskema” og ”Tillæg til oplysningsskema” udfyldes og sendes til: 

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat 
Vesterbrogade 6D, 4. sal 
1620 København V. 

Mail: Sus@sus-udd.dk 

Koncernvirksomhedens navn og adresse: CVR. NR. 

Ansvarlig: Tlf. 

E-mail:
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Afdelingens navn og adresse CVR. Nr.: 
 
 

 

 P- Nummer 
 
 

 

 EAN Nr.: 
 
 

 

Afdelingens kontakt/ administration Telefon Nr.:  
  

 
 

 E-mail:  
Ansvarlig for faglig oplæring: Telefon Nr.:   

 
 

 

 E-mail:  
Ønsker godkendelse til antal elever:   
 
 
Skemaerne kan kopieres efter behov 
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