INFOark

PAU på kort tid
Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) som erhvervsuddannelse for voksne (EUV 1) er for dig, der er over 25 år og har
mere end 2 års relevant erhvervserfaring.

PAU på kort tid

Økonomi og ansøgning

Relevant erhvervserfaring

Er du over 25 år og har mindst 2
års relevant erhvervserfaring
findes der et uddannelsesforløb
uden praktik.
Vi tilbyder både et sammenhængende EUV 1 forløb, som varer 42
uger og et fleksibelt EUV 1 forløb.
På det fleksible forløb følger
du et ordinært PAU hold i deres
skoleperioder og er tilbage på
egen arbejdsplads, når eleverne
på det ordinære hold er i praktik.
Det fleksible forløb strækker sig
over en periode på 2 år 1 mdr. og
2 uger.

Hvis du er i arbejde, når du begynder på uddannelsen, kan du
tale med din arbejdsgiver om
orlov, og så kan du få løn under
uddannelsen og din arbejdsgiver
kan få refusion (AUB).
Din arbejdsgiver kan kun få refusion, hvis SOSU H har modtaget
en uddannelsesaftale fra din
arbejdsgiver INDEN du starter.
Find skabelon på uvm.dk
Hvis du ikke er i beskæftigelse,
kan du søge SU.
Hvis du følger uddannelsen som
en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du
modtage forsørgelse efter de
gældende regler.
Kontakt dit lokale jobcenter for
nærmere information.

For at blive optage på EUV 1 skal
du have erfaring indenfor:
Et af følgende arbejdsområder:

Adgangskrav
2 års relevant erhvervserfaring;
minimum 24 timer ugentlig indenfor de sidste 4 år.

Hvis du er interesseret i PAU
EUV 1, så kontakt en vejleder
for mere information.

Dagplejen
Daginstitution
Skoleområdet inkl. SFO
Ungdoms- og fritidsklub
Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

En af følgende jobfunktioner:
Pædagogmedhjælper
Kommunal dagplejer
Omsorgsmedhjælper
Ikke-uddannet klubmedarbejder
Legepladsmedarbejder

Og kunne dokumentere følgende:
Selvstændigt have tilrettelagt pædagogiske opgaver
Selvstændigt have løst pædagogiske
opgaver
Have indgået i pædagogiske team

Kontakt uddannelsesvejlederne via vejledning@sosuh.dk / 2510 3600 - og læs mere på

sosuh.dk

PAU på kort tid
Uddannelsens indhold
Uddannelsesspecifikke fag

Grundfag

•
•

• Dansk c-niveau
• Samfundsfag C-niveau
Derudover skal du have undervisning i valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag.

•
•
•
•
•
•

•

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

Eksamen
Eleverne skal til prøve i dansk,
samfundsfag og engelsk, såfremt
eleven følger faget, samt i et
uddannelsesspecifikt fag.

Kontakt uddannelsesvejlederne via vejledning@sosuh.dk / 2510 3600 - og læs mere på

sosuh.dk

