
Kære arbejdsgivere  
 
Efter et hektisk forår med Covid-19, som satte hele landet i ekstraordinært beredskab og nogle i isolation, 
er det tid til også at tænke på andre vigtige mål i vores fortravlede hverdag.  
 
Vi har et budskab til jer om at gå aktivt ind i uddannelsen af fremtidens personale i jeres Dagtilbud! 
Med regeringens fokus på børns vilkår i Danmark er der afsat 500 millioner kroner til at sikre, at alle børn 
får en god start i livet. Børn skal have mere opmærksomhed, der skal være flere pædagogiske voksne og 
mere pædagogisk uddannet personale på Dagtilbudsområdet – og generelt bedre kvalitet omkring børn. 
Ønsker I at udvikle jeres arbejdsplads og være med til at opkvalificere jeres ufaglærte personalegruppe, så I 
imødekommer regeringens krav og sikre, at I har lige netop de faglige kompetencer, jeres arbejdsplads har 
brug for? 
 
Et skridt i den retning kan være at uddanne jeres ufaglærte personalegruppe til Pædagogisk Assistent! 
 
Om den Pædagogiske Assistent uddannelse 
Som Pædagogisk Assistent kan de indgå i det pædagogiske arbejde med viden og kunnen omkring praktiske 
pædagogiske opgaver og pædagogisk omsorgs- og relations arbejde. De har særlige kompetencer i forhold 
til det pædagogiske arbejde med sundhed og bevægelse, digitale medier og kultur samt natur og udeliv.  
I uddannelsen lægges der vægt på, at der er sammenhæng mellem det, de lærer på selve uddannelsen 
(skolen), og den hverdag, de møder i deres arbejdsliv. Derfor er der fokus på, at undervisningen 
tilrettelægges sådan, at den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Undervisningen 
tager altså udgangspunkt i de oplevelser som medarbejderen har oplevet fra praksis. 
 
Som faglærte imødekommer Pædagogisk Assistenter ønsket om mere uddannet personale: 
 

• Faglig dygtig håndværker. Pædagogik er et håndværk – pædagogiske assistenter er håndværkerne 

• Praktikere, der på et fagligt grundlag kan planlægge, gennemføre og dokumentere pædagogiske 
aktiviteter  

• Er med til at styrke kvaliteten i den pædagogiske praksis, og har indsigt i den nyeste forskning inden 
for området 

• Har særlig faglig profil inden for natur- og udeliv, idræt og bevægelse, digital kultur og sundhed i 
den pædagogiske praksis 

• Styrke forældresamarbejdet gennem faglig dialog og inddragelse  

• Bidrager til udviklende og læringsfyldte pædagogiske tilbud 

• Arbejder tværfagligt og bidrager kvalificeret i den pædagogiske sparring, da pædagogiske 
assistenter har fået et fælles fagligt sprog 
 

I har muligheden for at sende jeres ufaglærte medarbejdere, der er over 25 år og har 2 års sammenlagt 
erhvervserfaring på et kortere uddannelsesforløb. De springer nemlig både grundforløbet og 2 
praktikperioder over. Uddannelsen tager normalt 2 år og 9 måneder, men kan gøres på 42 uger (EUV1 
ordning). 
Vi vil meget gerne hjælpe jer og jeres medarbejdere med beregninger for, hvad det koster for jeres 
institution samt alt det praktiske der skal gøres for at sende jeres medarbejdere afsted på uddannelse. Der 
er både AUB-midler (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag) samt puljen fra Ufaglært til Faglært som dækker 
jeres udgifter fuldt ud. Kontakt Dorthe Pia Hansen på doha@foa.dk eller på telefon 46971414. 
 
 
De bedste hilsner 
FOA Holstebro 
Pædagogisk sektorformand 
Dorthe Pia Hansen  
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