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Kan du få  
voksenelev-
løn?
Ledige over 25 år, der 
vil tage en pædagogisk 
assistentuddannelse
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Voksenelevordningen 

Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse til:
 ∆ Pædagogisk assistent

Din arbejdsgiver 
har ret til løntil-
skud, hvis du får 
voksenelevløn

Din arbejdsgiver 
kan ikke få tilskud 
til at betale vok-
senelevløn til dig

Du har ret til 
voksenelevløn 
efter overens-
komsten

Du har mindst  
1 års relevant  
erhvervserfaring  
inden for de seneste 4 år

Du har i forvejen en faglært 
eller videregående uddan-
nelse og har brugt den 
 inden for de seneste 5 år

Du er ledig og har været 
ledig i mindst 2 måneder

Uddannelsen står 
på positivlisten

Du har været ledig i 
mindst 12 måneder
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Uddannelsen  
til pædagogisk 
assistent

Uddannelsen til pædagogisk assistent er 
målrettet dig, der har lyst til at ar bejde  
i daginstitutioner, dagpleje, skoler, bo- og 
dagtilbud mv.

Når du er over 25 år, har du mulighed for  
at uddanne dig til pædagogisk  assistent på 
voksenelevløn.
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Hvordan søger du ind på uddannelsen 
til pædagogisk assistent?

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du 
finder på hjemmesiden hos den kommune 
eller region, du vil ansættes i som elev. 

Hvor lang er uddannelsen?

Uddannelsen til pædagogisk assistent varer 
maksimalt 2 år og 7½ måned og veksler mel-
lem skole og praktik. 

Uddannelsen er kortere, hvis du i forvejen har 
relevant erhvervserfaring eller er uddannet 
inden for det pædagogiske område. Det kan 
du læse mere om på paedagogiskassistent.dk 
eller på hjemmesiden for din lokale social- og 
sundhedsskole.
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Kan du få  
voksenelevløn?

Hvis du har arbejdet inden for det pædago- 
giske område i mindst 1 år

For at få voksenelevløn skal du have mindst 
1 års relevant erhvervserfaring inden for de 
seneste 4 år. Du skal have arbejdet mindst  
24 timer pr. uge i gennemsnit, for at det  
tæller som 1 år. Mellem 8 og 24 timer i gen-
nemsnit om ugen tæller som 50 %.

Det kan være som pædagogmedhjælper,  
omsorgsmedhjælper, dagplejer, klubmedar-
bejder el. lign.

Selvom du har arbejdet 1 år eller mere  
inden for et relevant fagområde, kan du dog 
ikke være sikker på, at en arbejdsgiver vil  
ansætte dig på voksenelevløn. Kommuner  
og regioner er nemlig ikke forpligtet til at 
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indgå uddannelsesaftale med alle, der gerne 
vil være voksenelev. Hvis din egen kommune 
ikke vil, kan du prøve i en anden kommune. 

Hvis du ikke har arbejdet mindst 1 år inden for 
det pædagogiske område

Hvis du ikke har 1 års relevant erhvervserfa-
ring, kan din arbejdsgiver vælge alligevel at 
give dig voksenelevløn og måske få tilskud  
til lønnen fra jobcentret. 

Hvis du er ledig og ikke i forvejen har en  
erhvervsuddannelse eller en videregående 
uddannelse (eller en af disse uddannelser, 
som du ikke har brugt de seneste 5 år), kan 
arbejdsgiveren få tilskud til din løn, hvis du 
har været ledig i 2 måneder.

Hvis du er ledig og i forvejen har en erhvervs-
uddannelse eller en videregående uddan-
nelse, som du har brugt inden for de seneste 
5 år, kan arbejdsgiveren få tilskud til din løn, 
hvis du har været ledig i 12 måneder.
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Hvis du er i arbejde og ikke i forvejen har en 
erhvervsuddannelse, kan arbejdsgiveren få 
tilskud til din løn fra uddannelsens første 
dag. Det kræver dog, at den pædagogiske  
assistentuddannelse, du vil tage, står på en 
såkaldt positivliste. Hør i a-kassen eller i 
jobcentret, om den gør det.

Hvis du er i arbejde og i forvejen har en  
erhvervsuddannelse eller en videregående 
uddannelse, kan arbejdsgiveren ikke få  
tilskud til din løn.

Hvor høj er voksenelevlønnen?
Voksenelevlønnen ligger på mellem 
ca. 20.300 og 22.100 kr. om måneden 
afhængigt af, hvor i landet du bor, og 
hvilken erhvervs- og uddannelseserfaring 
du har.
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A-kasse

FOAs A-kasse er en moderne a-kasse tæt på dig.  
Vi har lokale kontorer overalt i landet, og vi kender  
dit fag og jobmarked. Vores vigtigste opgave er at  
sikre dig økonomisk tryghed, hvis du skulle blive  
arbejdsløs og være din hjælpende hånd i jagten  
på dit næste job! Ud over dagpenge udbetaler vi  
også andre ydelser, fx efterløn og feriedagpenge.  
På www.foa.dk/a-kasse kan du vælge en lang  
række selvbetjeningsløsninger og kontakte os  
både i dag- og aftentimerne. 


