RKV, REALKOMPETENCEVURDERING
Inden du begynder på uddannelsen, skal du have en
vurdering af dine kompetencer og erhvervserfaring.
Herefter bliver du indplaceret på den type EUV, der
matcher dine forudsætninger.

EUV1
Er for dig, der har mindst 2 års praktisk pædagogisk
erhvervserfaring. Du skal kunne dokumentere, at du
selvstændigt har planlagt pædagogiske opgaver, at du
selvstændigt har løst pædagogiske opgaver, og at du
har indgået i et pædagogiske team. Forløbet er et rent
skoleforløb, som varer 42 uger. Der er mulighed for
yderligere individuel merit.

www.3f.dk

EUV2
For dig som har en del praktisk pædagogisk 		
erhvervserfaring. Hvis du ikke opfylder overgangskravene, skal du først tage de fag, du mangler fra grundforløb 2. Derefter tager du hovedforløbet, som varer
op til 2 år og indeholder 42 ugers skoleundervisning.
Du har mulighed for at få afkortet praktikken med
op til 6 måneder, hvis du kan dokumentere, at du har
mellem 13 og 23 måneders relevant erfaring fra
pædagogisk arbejde med for eksempel mennesker
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

EUV3
For dig som ikke har tidligere erhvervserfaring med
området. EUV3 er et kombineret skole- og praktikforløb, som typisk varer 2½ år. Her tager du grundforløb
2 på 20 ugers skoleundervisning, og herefter hovedforløbet på 2 år, hvori der indgår 47 ugers skoleundervisning.

Afdelingens stempel:

Find mere om uddannelsen på www.ug.dk og
www.passinfo.dk. Blandt andet kan du her finde en
oversigt de skoler, der er godkendt til uddannelsen.
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Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse,
som gælder både unge og voksne, er:

grundfag: Dansk på niveau D, Samfundsfag på niveau
E, Idræt på niveau F og Psykologi på niveau F. Du skal
også have gennemført førstehjælp på mellemniveau
og elementær brandbekæmpelse.

• At skolen vurderer at du er uddannelsesparat
• At du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens adgangseksamen

Hovedforløbet varer 2 år og 6 uger og veksler mellem
skole og praktik. Der indgår 47 ugers skoleundervisning fordelt på mindst 3 perioder.

UDDANNELSENS OPBYGNING

LØN

GENERELLE ADGANGSKRAV

PAU, DEN PÆDAGOGISKE
ASSISTENTUDDANNELSE
Erhvervsuddannelsen kvalificerer dig på tværs af hele
det pædagogiske arbejdsområde, og den giver dig en
grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg
for børn, unge og voksne. Der indgår følgende kerneområder i uddannelsen:
• Praktiske pædagogiske opgaver og aktiviteter
• Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde
• Sundhedsfremmende og forebyggende pædagogiske
aktiviteter, der kan styrke målgruppens livskvalitet og
motivation til et sundt og aktivt liv
• Pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi og digital
kultur
• Dokumentation og evaluering af pædagogiske aktiviteter
• Samarbejde og kommunikation

UDDANNELSENS PROFIL
Som pædagogisk assistent arbejder du med børn, unge
eller voksne. Du har viden og kompetencer til at arbejde professionelt med relationer, så du kan motivere,
understøtte og styrke din målgruppe med henblik på
dens trivsel og udvikling.

EKSEMPLER PÅ ARBEJDSPLADSER
Der arbejder pædagogiske assistenter i blandt andet
børnehaver, på skoler/sfo’er, i klubber, på botilbud og
dagtilbud for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt på døgninstitutioner for unge og
voksne med behov for særlig socialpædagogisk støtte.

Uddannelsen består af grundforløb 1, grundforløb 2 samt
hovedforløb. Uddannelsen er en vekseluddannelse, så
hovedforløbet består af både skoleundervisning og praktik.
Grundforløb 1 er et bredt skoleforløb, som består af
grundfag (almene fag) og valgfag 8 uger og erhvervsrettede fag i 12 uger, i alt 20 uger. Efter grundforløb
1 vælger eleven sin erhvervsuddannelse – eksempelvis
den pædagogiske assistentuddannelse.
Kun unge, der netop har afsluttet folkeskolens 9. eller
10. klasse eller begynder deres erhvervsuddannelse
senest 1 år efter de har afsluttet folkeskolen, skal
tage grundforløb 1. Andre elever begynder direkte på
grundforløb 2.
Grundforløb 2 varer 20 uger og er direkte målrettet
mod uddannelsen som pædagogisk assistent. Det
består af grundfag og valgfag i 8 uger og uddannelsesrettede fag i 12 uger.
Forløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, så du
kan vise, at du opfylder overgangskravene til hovedforløbet. Der kræves blandt andet, at du består følgende

Du får elevløn i henhold til gældende overenskomst,
så snart du indgår en uddannelsesaftale med en
godkendt praktiskplads. Hvis du først får en uddannelsesaftale, når du er færdig med grundforløbet, kan
du få SU under grundforløbet. Er du over 25 år, får du
elevløn som voksen efter overenskomsten.

PRAKTIKPLADS
Spørg eventuelt skolen, om de har en oversigt over
lokale arbejdsgivere, der er godkendt til at tage
PAU-elever. Du kan også gå ind på hjemmesiden
www.praktikpladsen.dk og finde arbejdspladser, der er
godkendt til PAU-elever

EUV, ERHVERVSUDDANNELSE
FOR VOKSNE
Hvis du er 25 år og derover, når du går i gang med uddannelsen, skal du tage uddannelsen som en erhvervsuddannelse for voksne, EUV 1, EUV2 eller EUV3. For
voksne varer hovedforløbet 2 år og skoleundervisningen 42 uger. Der er dog forskel på indhold og varighed
af de 3 typer EUV, alt efter hvor meget uddannelse og
erfaring du har i forvejen.

SAMLET FORLØB FOR UNGE UNDER 25 ÅR:

I alt 3 år og 1½ måned. Indeholder 20 skoleuger i grundforløb 2, og 47 uger i hovedforløbet. Resten er praktik.

GRUNDFORLØB
Grundforløb 2
på skolen: 20 uger

HOVEDFORLØB TIL DEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU)
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OBS: Hvis du begynder på uddannelsen lige efter, du har afsluttet folkeskolen, skal du tage grundforløb 1, inden du kan komme på grundforløb 2. Det forlænger uddannelsen med 20 uger.

