
INVITATION

PAU PÅ KORT TID
Har du 2 års relevant erhvervserfaring og er over 25 år, kan du 
blive pædagogisk assistent som EUV 1 PAU-elev.  
Kom og hør mere om erhvervsuddannelse uden praktik for voksne 
på vores informationsmøde i april. 

INFORMATIONSMØDE
D. 5. APRIL 2016
KL. 17 - 19

SOPU NORDSJÆLLAND
Milnersvej 40
3400 Hillerød

Hør om uddannelsen, adgangskrav og dine  
muligheder for at blive faglært på kort tid. 

Bliv afklaret på økonomi og muligheder for  
at søge orlov. 

Mød EUV1 elever og uddannelsesvejledere  
fra SOPU samt repræsentanter fra FOA. 

Få hjælp til din ansøgning. 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

SOPU.DK / KONTAKT
Læs mere på SOPU.dk eller kontakt 
uddannelsesvejledningen@sopu.dk

NÆSTE UDDANNELSESSTART DEN 1. SEPTEMBER 2016 
ANSØGNINGSFRIST DEN 15. APRIL 2016



PAU som EUV 1

PAU på kort tid
Er du over 25 år og har mindst 2 års 
relevant erhvervserfaring findes der et 
uddannelsesforløb EUV 1 uden praktik. 

EUV 1 erstatter det, der før hed Grund-
læggende Voksen Uddannelse (GVU). 

Et EUV 1 forløb varer 42 uger. 

Adgangskrav
• 2 års relevant erhvervserfaring  

(minimum 24 timer ugentlig)
• Førstehjælp og Elementær brand

Økonomi og ansøgning
• Hvis du er i arbejde, når du begyn-

der på uddannelsen, kan du tale 
med din arbejdsgiver om orlov, og 
så kan du få elevløn under uddan-
nelsen og din arbejdsgiver kan få 
refusion (AUB)

• Hvis du ikke er i beskæftigelse kan 
du søge SU 

• Hvis du følger uddannelsen som en 
del af den aktive beskæftigelses-
indsats for ledige, kan du modtage 
forsørgelse efter de gældende 
regler. Kontakt dit lokale jobcenter 
for nærmere information. 
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Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) som Erhvervsuddan-
nelse for voksne (EUV) er for dig, der er over 25 år og som har 
mere end 2 års relevant erhvervserfaring.

Relevant erhvervserfaring
For at blive optage på EUV 1 skal du 
have erfaring indenfor:

Et af følgende arbejdsområder:

• Dagplejen 
• Daginstitution 
• Skoleområdet inkl. SFO 
• Ungdoms- og fritidsklub 
• Dag- og botilbud for mennesker 

med fysisk og/eller psykisk funkti-
onsnedsættelse 

En af følgende jobfunktioner:

• Pædagogmedhjælper 
• Kommunal dagplejer 
• Omsorgsmedhjælper 
• Ikke-uddannet klubmedarbejder 
• Legepladsmedarbejder 

Og kunne dokumentere følgende: 

• Selvstændigt at have tilrettelagt 
pædagogiske opgaver 

• Selvstændigt at have løst pædago-
giske opgaver 

• At have indgået i pædagogiske team



INFOark / bagside

SOPU.dk

Hvordan lærer du?
Dagen på SOPU er delt op i 4 moduler. 

Kontaktlærerblokken
Her er der fokus på elevernes læring, 
enkeltvis og samlet. Der følges op på 
elevernes uddannelsesplaner, eleverne 
får feedback, studieteknik, herunder 
hvordan man præsenterer fagligt stof for 
andre.

Oplæg og opgaver
Her er der fokus på faglige emner, og I 
arbejder med konkrete, tværfaglige og 
tematiserede forløb. Metoderne, der 
arbejdes ud fra, er de kendte storyline, 
PBL, case og projekter. Her vil der bl.a. 
være forskellige oplæg.

Båndet
Her bliver der udbudt forskellige aktivite-
ter bl.a. fysiske aktiviteter, faglig fordy-
belse, informationssøgning, støttetimer, 
mentorsamtaler. Her mødes I med elev-
kammerater på tværs af klasser/hold.

Praksisnær læring
Her arbejder I videre med de emner 
og forløb, I arbejder med i Oplæg og 
opgaver. Her er det med fokus på kob-
lingen mellem skole og praksis i form af 
praksisnære aktiviteter.

Mødetider
København: 8:30 - 14:55 
Hillerød: 8:15 - 14:40

UDDANNELSENS INDHOLD

Uddannelsesspecifikke fag
• Pædagogik

• Psykologi i den pædagogiske praksis

• Kommunikation i den pædagogiske praksis

• Sundhed i den pædagogiske praksis

• Bevægelse og idræt

• Natur og udeliv

• Digital kultur

• Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis

• Arbejdsmiljø og ergonomi

Grundfag
• Dansk c-niveau

• Samfundsfag C-niveau

Derudover skal du have undervisning i valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag.

Eksamen
Uddannelsen afsluttes med en prøve i ét uddannelsesspecifikt fag og ét grundfag 
samt en mundtlig prøve på baggrund af et projektarbejde.

Kontakt uddannelsesvejledningen på 3528 3099 / København: uddvejkbh@sopu.dk / Hillerød: uddvejhil@sopu.dk


