
Angående artiklen ”Fagforening revser Vejen kommunes spareforslag” som JV bragte lørdag d. 26.09.20 

Artiklen beskriver, hvordan fordelingsmodellen af pædagoger i Vejen kommune sættes ned fra 70 procent 

til 63 procent. Den beskriver dog slet ikke hele forslaget til den nye tildelingsmodel. 

FOA ser anderledes på det spareforslag, idet Vejen kommune går fra en procentfordeling på 70 % 

pædagoger og 30 % ”andet” til 63 % pædagoger, 10 %pædagogiske assistenter og 27 % ”andet” – i dette 

”andet” ligger pædagogmedhjælpere og evt. pedeller ansat på daginstitutionerne. Dermed anerkender 

Vejen kommune de pædagogiske assistenter som en del af den pædagogisk uddannede personalegruppe – 

som så løftes fra 70% til 73 %. 

Dette anerkender FOA. Den pædagogiske assistent uddannelse er en erhvervsuddannelse med mulighed 

for eux – en uddannelse som tager 3 år og 1½ måned. I FOA betegner vi det som den pædagogiske 

håndværker.  

Uddannelsen er adgangsgivende - altså fødekæde til pædagoguddannelsen, for de unge, som ikke kan tage 

en studentereksamen først. Ca. 40 % af de pædagogiske assistenter vælger at læse videre. Blandt andet 

derfor er de pædagogiske assistenter fuldstændig uundværlige.   

FOA bemærker, at der ligger en anerkendelse fra Vejen kommune af, at vi ikke alle kan blive det samme – 

at mangfoldigheden på arbejdspladserne giver de bedste betingelser for børnene idet de pædagogiske 

assistenter, pædagogmedhjælperne og pædagogerne har vidt forskellige opgaver at løse i hverdagen. Man 

er hinandens forudsætning for at lave kvalitet i dagtilbud. 

Så lad os sætte fokus på uddannelsen til pædagogisk assistent. 

Uddannelsen til pædagogisk assistent skifter mellem skole og praktik. På arbejdspladsen er man med til at 

kvalificere det daglige pædagogiske arbejde, og man bruger den viden og de færdigheder, man har fået på 

skolen. Dette er i stor udstrækning kommunerne der ansætter eleverne i deres uddannelsesforløb 

• styrker dine kompetencer, så du anskuer det pædagogiske arbejde ud fra nye vinkler 
• kobler praktisk erfaring med teori og den nyeste pædagogiske forskning 
• giver dig en faglig refleksion og evne til at analysere din egen rolle og handlinger i det pædagogiske samvær 

med børn, unge og voksne 
• giver dig et fælles fagligt sprog med andre faggrupper 
• giver dig en særlig faglig profil inden for natur- og udeliv, idræt og bevægelse, digital kultur og sundhed i 

den pædagogiske praksis 
• giver dig viden om at planlægge, gennemføre, dokumentere, fagligt begrunde og evaluere pædagogiske 

aktiviteter 
• giver dig viden om, hvad der skaber et godt forældresamarbejde 
• giver dig papir på dine kompetencer 
• styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet  

Ligesom en ingeniør ikke kan undvære en murer i et stort byggeprojekt – så kan den pædagogiske 
håndværker ikke undværes i den pædagogiske praksis.  


