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Bliv pædagogisk assistent
– den pædagogiske håndværker
Vil du gerne arbejde med børn, unge eller voksnes trivsel
og udvikling? Eller gør du det allerede og vil gerne være
faglært? Kan du lide at være kreativ og aktiv, og er du god
til at sætte dig ind i menneskers situationer, så er uddannelsen til pædagogisk assistent noget for dig.

Citat

Pædagogiske assistenter
anbefaler uddannelsen

Det bliver sjovere og
mere meningsfyldt at
gå på arbejde.
Og opkvalificeringen har
gjort, at jeg tror mere på
mig selv, og de ting jeg
måske allerede var god
til i forvejen.
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Hvad laver en pædagogisk assistent?
Som pædagogisk assistent er du uddannet til at arbejde
med børn og unge i daginstitutioner, dagplejen, skoler og
fritidsordninger. Du er også uddannet til at arbejde med
børn og voksne med særlige behov på bl.a. bosteder,
døgninstitutioner og specialskoler.
Med uddannelsen til pædagogisk assistent bliver du en
pædagogisk håndværker, der er god til at planlægge og
igangsætte aktiviteter med et pædagogisk sigte. Du får
et teoretisk fundament under dit arbejde med at motivere, støtte og yde omsorg overfor børn og unge samt
voksne med særlige behov.

Pædagogiske assistenter har en særlig faglig profil indenfor

∆ Natur og udeliv – Pædagogiske aktiviteter med natur
og udeliv som sanse-, oplevelses- og læringsrum
∆ Digital kommunikation – Børn, unge og voksnes digitale dannelse og identitet samt formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde
∆ Bevægelse og idræt – Motorisk udvikling, bevægelseslege og -aktiviteter
∆ Sundhed i den pædagogiske praksis – Det pædagogiske arbejde med sundhed, livskvalitet og hygiejne i
hverdagen.

Hvad lærer du på uddannelsen?
På uddannelsen til pædagogisk assistent lærer du at
sætte mål for det pædagogiske arbejde. Og du træner dit
blik for, hvornår en aktivitet skal justeres i forhold til de
børn, unge eller voksne, som er målgruppen for dit pædagogiske arbejde. Du bliver stærk til at rammesætte og
igangsætte pædagogiske aktiviteter, fx en tur på legepladsen i børnehaven eller det fælles måltid på døgninstitutionen.
Uddannelsen giver dig en teoretisk ballast inden for pædagogik, psykologi og kommunikation. Og du lærer gen-

nem uddannelsen at koble teori med dit praktiske pædagogiske arbejde. Derfor bliver du stærk indenfor
pædagogiske metoder, du bliver klædt på til at deltage i
tværfaglige samarbejder, og du bliver tydelig i din kommunikation med andre faggrupper, forældre, borgere og
pårørende.
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Hvor lang tid
tager uddannelsen?
Uddannelsen til pædagogisk assistent består af 3 delforløb:
Grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløbet. På hovedforløbet er uddannelsen en blanding af praktik og skoleundervisning.
Det er ikke sikkert, at du skal gennem alle 3 delforløb. Fx
kan relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse betyde, at din uddannelse til pædagogiske assistent bliver
kortere. Det er skolen, der fastlægger længden og indholdet af dit uddannelsesforløb.

Citat

Pædagogiske assistenter
anbefaler uddannelsen

Jeg mener, det er godt at have en
uddannelse. Det er også fremtiden,
idet jeg tror, at vores område vil udvikle
sig som social- og sundhedsområdet,
hvor det stort set kun er vikarerne, der
ikke er uddannet længere.
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Citat

Pædagogiske assistenter
anbefaler uddannelsen

Jeg mener, uddannelsen
udvikler og styrker én både
personligt og fagligt.

Citat

Leder om uddannelsen
til pædagogisk assistent

Efter pædagogisk assistentuddannelse tager Anna nu del
i det pædagogiske arbejde,
blander sig i snakken på
personalemøderne og taler
lige så meget med om vigtigheden af den anerkendende
tilgang og betydningen af
tilknytning som pædagogerne.
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Uddannelsens 3 delforløb
Grundforløb 1

Hovedforløb

Grundforløb 1 er for dig, som begynder på uddannelsen
lige efter 9. eller 10. klasse. Du vil blive introduceret til
pædagogisk arbejde, samt hvad det vil sige at være pædagogiske assistent. På den måde bliver du afklaret omkring dit valg af uddannelse.

Hovedforløbet består af skiftevis skoleundervisning og
praktik. Det gør, at du kan afprøve den teori, som du lærer
på skolen, ude i praksis.

Grundforløb 1 varer 20 uger og foregår på skolen.
Grundforløb 2

På grundforløb 2 begynder du for alvor at tage hul på uddannelsens pædagogiske indhold. Du kommer fx til at
lære om udviklingspsykologi, motivationsarbejde, konflikthåndtering og sundhed. Det er også på grundforløb 2,
at du lærer førstehjælp.
Grundforløb 2 varer 20 uger og foregår på skolen.

Fakta
Grundforløb+
Hvis det er mere end 2 år siden, at du har afsluttet 9. eller
10. klasse, men du fx har brug for at blive bedre til dansk
eller matematik, så kan Grundforløb+ være en mulighed.
Grundforløb+ kan vare op til 10 uger. Det er skolen, der
vurderer om grundforløb+ er en god idé for dig.

På hovedforløbet kommer du fx til at arbejde med forskellige pædagogiske metoder, der kan understøtte trivsel og udvikling. Du kommer til at arbejde indgående med
at planlægge, justere og sætte pædagogiske aktiviteter i
gang – fx bevægelsesaktiviteter eller kreative aktiviteter
indendørs og udendørs.
Der er 47 ugers skoleundervisning på hovedforløbet og
52 uger i praktik, som typisk vil være delt op i 2-3 praktikperioder.
Citat

Leder om uddannelsen
til pædagogisk assistent

Relationskompetence og refleksion
er bærende for den pædagogiske
praksis, og jo flere medarbejdere vi
har, der arbejder på at mestre disse
kompetencer, jo større kvalitet sikrer
vi i det pædagogiske arbejde.
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Uddannelsesforløb
– når du er under 25 år

Grundforløb 1
Grundforløb 2
Hovedforløb skole

Du er gået ud af folkeskolen for mindre end 2 år siden

Du skal starte uddannelsen på grundforløb 1.
For dig vil uddannelsen bestå af begge grundforløb og
hovedforløbets skoleundervisning og praktik.
Uddannelsen tager 3 år og 1,5 måneder.

Hovedforløb praktik

Du er gået ud af folkeskolen for mere end 2 år siden

Du starter uddannelsen på grundforløb 2 og forsætter herefter med hovedforløbets skoleundervisning og praktik.
Uddannelsen tager 2 år og 7,5 måneder.

EUX-vejen

Det er også muligt at tage uddannelsen til pædagogisk assistent som EUX, der giver dig endnu flere muligheder for at
læse videre bagefter.
Tager du uddannelsen som EUX, tager du en uddannelse, der er en kombination af den pædagogiske uddannelse og en
gymnasial uddannelse. Derfor skal du have flere skolefag, fx kommunikation og biologi. Skolefagene på EUX gennemføres også på højere niveauer.
Uddannelsen tager 4 år.
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Uddannelsesforløb – når du er over 25 år
Er du over 25 år, tager du uddannelsen som en erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
Der er 3 typer af EUV. Hvordan dit uddannelsesforløb kommer til at se ud, afhænger af, om du har relevant
erhvervserfaring eller anden uddannelse i forvejen. Det er skolen der vurderer, om du er EUV1, EUV2 eller EUV3.
EUV1

Er for dig, som er over 25 år, og som har minimum 2 års relevant erhvervserfaring fra det pædagogiske område.
Erhvervserfaringen skal være erhvervet indenfor de sidste 4 år.Som EUV1’er starter du uddannelsen direkte på hoved
forløbet, men du skal ikke i praktik. Uddannelsen indeholder alene skoleundervisning og tager maks. 42 uger.

EUV2

Er for dig, som er over 25 år, og som har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring fra det pædagogiske område. Du
skal derfor tage uddannelsen med praktik. Hvor meget praktik du skal have på uddannelsen, vurderes af skolen på
baggrund af din tidligere erfaring.
Måske mangler du nogle skolefag, før du kan begynde på hovedforløbet. Hvis det er tilfældet, skal du starte uddannelsen med
de fag, du mangler på grundforløb 2. Derefter fortsætter du på hovedforløbet, som skifter mellem skoleundervisning og praktik.

EUV3

Er for dig som er over 25 år, og som ikke har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse. Du starter uddannelsen
på grundforløb 2. Derefter fortsætter du på hovedforløbet, hvor uddannelsen skifter mellem skoleundervisning og
praktik.
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Får jeg løn under uddannelsen?
Hvis du er over 18 år, kan du få SU på grundforløb 1 og
grundforløb 2. Har du en uddannelsesaftale, som omfatter
grundforløb 2, får du elevløn allerede på grundforløb 2.
På hovedforløbet får du elevløn - både når du er i skole,
og når du er i praktik.
Er du over 25 år og har relevant erhvervserfaring, kan du
få voksenelevløn. Satserne for elevløn følger FOAoverenskomsten. Din tillidsrepræsentant eller lokale
FOA-afdeling kan hjælpe dig med flere oplysninger.
Fakta
Skal jeg have en uddannelsesaftale?
Du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsplads for at få adgang til uddannelsens hovedforløb.
På pædagogisk assistentuddannelsen er uddannelsespladserne til grundforløb 2 fordelt ud til skolerne
som såkaldte kvoter. Bliver du ikke tildelt en af skolens
kvotepladser, har du også mulighed for at selv at finde
en arbejdsplads, som du indgår en uddannelsesaftale
med for grundforløb 2 og hovedforløbet.
Bliver du optaget på uddannelsen på en af kvotepladserne og gennemfører grundforløb 2, så har skolen aftaler med de lokale kommuner om indgåelse af uddannelsesaftale for hovedforløbet

Fakta
Realkompetencevurdering
En realkompetencevurdering (RKV) er et overblik over
dine praktiske erfaringer og tidligere uddannelse. Formålet med realkompetencevurderingen er at sikre, at
du ikke skal lære det samme 2 gange.
Realkompetencevurderingen sker på skolen, som
vurderer dine samlede kompetencer i forhold til den
pædagogiske assistentuddannelse. På baggrund af
realkompetencevurderingen får du måske afkortet dit
uddannelsesforløb. Det kan fx være, at du skal kortere
tid i praktik, eller at der er skolefag, som du ikke skal
følge. Måske har du fx allerede dansk på det krævede
niveau, så faget ikke skal være en del af dit uddannelsesforløb.
På den måde afhænger længden af din uddannelse af,
hvor meget din uddannelse bliver afkortet på baggrund af din tidligere erfaring eller uddannelse.
Skolen kan hjælpe dig med, hvordan du bliver tilmeldt
en realkompetencevurdering.
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Kan jeg søge om orlov
fra mit arbejde?
Du kan søge om orlov fra dit arbejde, hvis du er er ansat
under en af disse 3 overenskomster: Pædagog
medhjælpere og pædagogiske assistenter, dagplejer eller
omsorgspædagogmedhjælper og pædagogiske assistent.
Her har FOA og KL nemlig aftalt, at medarbejdere har
mulighed for at søge om orlov fra deres arbejdspladser
for at gennemføre uddannelsen til pædagogisk assistenter. Din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling kan
hjælpe dig med at søge orlov.

Citat

Pædagogiske assistenter
anbefaler uddannelsen

For at blive en bedre udgave
af sig selv. En god måde at
forandre ting på er at starte
med sig selv.
Citat

Pædagogiske assistenter
anbefaler uddannelsen

Fordi det er fantastisk at få
puttet en masse faglig viden
på det, vi går og gør i dagligdagen.
Citat

Pædagogiske assistenter
anbefaler uddannelsen

For at få mere indflydelse på
arbejdet i dagligdagen og det
teoretiske på plads, så man
kan snakke samme sprog
som pædagogerne.
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Hvordan kommer jeg i gang?
Hvor du skal starte med at henvende dig, for at komme i
gang med uddannelsen til pædagogisk assistent, afhænger af flere ting – fx din alder, om du er i arbejde, er ledig
eller om du kommer direkte fra folkeskolen.
Arbejder du som pædagogisk medhjælper, så har du måske
allerede talt med din leder om muligheden for at blive
uddannet til pædagogisk assistent. Hvis ikke, så er det en
god idé, at du får talt med din arbejdsplads om muligheden for at blive uddannet.
Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig med at få taget
hul på snakken om din uddannelse.

Det vil også være en god idé, at du tidligt i dine overvejelser
finder ud af, hvor det nærmeste uddannelsessted er. Det
kan din lokale FOA-afdeling være behjælpelig med. Når du
har fundet den nærmeste skole, hvor du kan tage uddannelsen, kan du bede skolen om vejledning, få informationer
om uddannelsesstart, realkompetencevurdering mv.
Uddannelsen til pædagogisk assistent udbydes på social–
og sundhedsskoler og udvalgte professionshøjskoler. Du
kan finde mere information om uddannelsen på:
∆ sevu.dk/fevu/paedagogisk-assistent
∆ ug.dk
∆ foa.dk

Kan jeg få hjælp,
hvis jeg har svært ved
at læse og skrive?
Hvis du har svært ved at læse og skrive, kan du kontakte
skolens SPS-vejleder. Du kan læse mere om dine muligheder og rettigheder på ordblindhed.dk eller på foa.dk/
forbund/temaer/j-o/ordblind.

Du kan også få lavet en gratis ordblindetest på VUC eller
AOF i din kommune. Testen er første skridt på vejen til at
få de hjælpemidler, der passer til dit behov.
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Citat

Pædagogiske assistenter
anbefaler uddannelsen

For egen vindings skyld. Lær
mere om teorien bag pædagogikken, vær nysgerrig og
bliv dygtigere til at forstå og
udføre dit pædagogiske arbejde. Man vokser af det, og
får mere mod og selvværd.
Citat

Leder om uddannelsen
til pædagogisk assistent

Det helt normal praksis i vores børnehuse, at en pædagogisk assistent sagtens kan
varetage en forældresamtale
eller være med til at lave en
SMTTE-model, som beskriver
de tiltag og tegn, som vi vil se
på barnets udvikling.
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Noter
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Bliv pædagogisk assistent
– den pædagogiske
håndværker
Vil du gerne arbejde med børn, unge eller voksnes trivsel og udvikling?
Eller gør du det allerede, og vil gerne være faglært?
Kan du lide at være kreativ og aktiv, og er du god til at sætte dig ind i menneskers situationer, så er uddannelsen til pædagogisk assistent noget for
dig.
Læs her i pjecen om hvordan du bliver pædagogisk assistent.

Pædagogisk Sektor
Staunings Plads 1-3
1790 København V
Tlf: 46 97 26 26
foa.dk

FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 har vi kæmpet
for bedre løn- og arbejdsforhold til vores medlemmer. Hovedopgaven er
at indgå overenskomster, som sikrer en god løn og moderne, ordnede
arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid,
din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine muligheder for
uddannelse. Vores opgave i FOA er også at sikre et stærkt fagligt fællesskab – og at udvikle din og vores faglighed på det pædagogiske område,
så velfærden og gode arbejdspladser går hånd i hånd.

