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OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE
Som pædagogisk assistent kan du indgå i det pædagogiske arbejde med 
viden og kunnen omkring praktiske pædagogiske opgaver og pædagogisk 
omsorgs- og relationsarbejde. Du har særlige kompetencer i forhold til 
det pædagogiske arbejde med sundhed og bevægelse, digitale medier og 
kultur samt natur og udeliv.  

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på 
skolen, og den hverdag, du møder i dit arbejdsliv. 

Derfor er undervisningen tillrettelagt, så den er praksisnær, 
anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Der tages udgangspunkt i 
dine oplevelser fra praksis, og der arbejdes med læringsaktiviteter med 
indhold fra flere fag på én gang.

HOLDSTART 20. JANUAR 2020

- Når man ser på børnene, der leger, ved man 
nu, at der sker læring, og man kan få en 
helt anden faglig snak; både med forældre og 
kolleger.
                Britta Nielsen, 

tidligere EUV-elev
 

- Jeg har fået kompetencer til at bruge fag-
sproget både på skrift og i tale. Det giver et helt 
andet fagligt fundament.
                          Mette Kirstine Jacobsen,

tidligere EUV-elev
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Arbejder du som dagplejer, pædagogmedhjælper eller
klubmedarbejder i et dag- eller specialtilbud, eller har du haft anden 
ansættelse, hvor du har opnået relevant, pædagogisk erfaring, har du 
mulighed for på kort tid at blive faglært pædagogisk assistent -
og blive en del af en faggruppe i vækst. 

Voksne på 25 år eller derover har mulighed for at tage en  
erhvervsuddannelse på ordningen EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne). 

Som EUV1-elev udnytter du din erfaring fra tidligere relevante 
ansættelser til at springe praktikperioderne over - og dermed afkortes din 
erhvervsuddannelse væsentligt. 

HVEM KAN SØGE EN PLADS PÅ EUV1?
For at komme i betragtning til en uddannelsesplads på ordningen EUV1, 
skal du være fyldt 25 år, og du skal kunne dokumentere to års relevant 
erhvervserfaring inden for de seneste fire år før uddannelsessstart. 

Opfylder du disse krav, har du mulighed for at starte på 
pædagogisk assistentuddannelsen på ordningen EUV1.  

Certifikatfag elementær brandbekæmpelse og førstehjælp er inkluderet i 
uddannelsen.  

REALKOMPETENCEVURDERING 
Hvis du er interesseret i en pædagogisk assistentuddannelse som 
EUV1-elev, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV). 
Med en RKV kortlægger skolens studievejleder dine personlige og faglige 
kvalifikationer og med disse oplysninger bestemmes længden af din 
uddannelse. 

I dette tilfælde tæller RKV’en som en ansøgning. 

Du kan bestille en RKV på www.efteruddannelse.dk.

ØKONOMI
Som fastansat: Kan du tale med din arbejdsgiver om at få lavet en 
uddannelsesaftale, som sikrer dig løn under hele uddannelsen. Din 
arbejdsgiver kan få refusion i perioden (AUB).

Alternativt kan du tage uddannelsen på orlov uden løn fra din 
arbejdsplads - og søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

Som ledig: Kan du kontakte dit jobcenter i forhold til, om du er berettiget 
til at få uddannelsen skrevet ind i din jobplan. Hvis du får 
uddannelsen bevilliget, modtager du dagpenge under forløbet. Alternativt 
kan du søge om SU.

INTERESSERET I AT ANSØGE?
Holdstart: 20. januar 2020 
Ansøgningsfrist: 6. januar 2020 
Kontakt skolen efter denne dato - der kan være ledige pladser!

Brug din erfaring og bliv faglært pædagogisk assistent på 42 uger!


