
Elevguide  
Marts 2022
Guiden til dig, der er elev
på den pædagogiske assistentuddannelse



3F

2



Tillykke
Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til pædagogisk assi-
stent. Det er en spændende erhvervsuddannelse, som kan give 
både unge mennesker og allerede ansatte medarbejdere inden 
for det pædagogiske område super gode kompetencer på faglært 
niveau. 

Vi vil gerne hjælpe dig godt gennem din erhvervsuddannelse, og 
derfor har vi lavet denne guide, som giver en række tips om de 
ting, du vil møde på din vej som elev. 

3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du 
møder problemer med din uddannelse.

Se på bagsiden, hvordan du bliver medlem.

Venlig hilsen
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Før du begynder 
på uddannelse
Når du skal i gang med erhvervsuddan-
nelsen som pædagogisk assistent, kan du 
have mange spørgsmål. De fleste kan du 
få svar på her – ellers skal du snakke med 
din lokale 3F-afdeling. 

Der er især to ting, du skal huske på:

Uddannelsesaftale
Du skal have en skriftlig uddannelses-
aftale, før du begynder som elev på din 
praktikvirksomhed. Uddannelsesaftalen er 
din garanti for, at du får den rigtige uddan-
nelse, og at dine løn- og arbejdsforhold er 

i orden. Din arbejdsgiver kan ikke ansætte 
dig som elev uden en underskrevet uddan-
nelsesaftale.

Overenskomst
Din overenskomst hedder ”Overenskomst 
for omsorgs- og pædagogmedhjælpere 
samt pæda-gogiske assistenter”, og den 
er en fælles overenskomst mellem 3F, FOA 
og Socialpædagogernes Landsforbund 
på den ene side og KL eller RLTN (Danske 
regioner) på den anden.

Du kan læse din overenskomst på 3f.dk.

3F
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Tjekliste 
for lærlinge
Sæt et kryds i boksen ud for de ting, 
du har helt styr på

  Min uddannelsesaftale er underskrevet både af min praktik-
virksomhed og mig selv

  Jeg ved, hvilken overenskomst, der dækker mit arbejde som 
pædagogisk assistentelev

 Jeg er medlem af 3F

  Jeg får mine lønsedler til tiden  
(senest den sidste hverdag i måneden)

  Jeg tjekker hver måned min lønseddel, og ser om den passer 
med mine arbejdstimer, feriepenge, evt. tillæg for overarbej-
de mm.

 Jeg gemmer alle mine lønsedler

  Jeg har forsikringer, hvis det fremgår af min overenskomst

  Jeg har sundhedsordningen, hvis det fremgår af min over-
enskomst

 Jeg ved, hvem der er tillidsrepræsentant i virksomheden

  Jeg ved, hvem jeg skal tale med i den lokale 3F-afdeling, 
hvis der er noget jeg er i tvivl om
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Info om 3F
3F hjælper dig, hvis du får problemer på 
din arbejdsplads 
Hvis du bliver uberettiget fyret, eller din 
arbejdsplads går konkurs, er det godt at 
have en kompetent fagforening i ryggen. 
Det samme gælder, hvis du ikke får den 
løn, som du har krav på. Får du en arbejds-
skade, kan 3F køre sagen for dig. 3F vinder 
ofte store erstatninger til medlemmerne.

3F hjælper dig videre i dit arbejdsliv
Fik du ikke gennemført den uddannelse, du 
drømte om, så hjælper 3F dig videre. 

En stærk a-kasse
3F’s a-kasse har nogle af de mest tilfredse 
medlemmer, bl.a. fordi de altid får deres  
dagpenge til tiden. 

3F giver attraktive rabatter og forsikringer
Som medlem af 3F får du mange med-
lemstilbud. Du kan desuden leje sommer-
huse og ferieboliger gennem 3F. Ofte kan 
du også spare penge på forsikringer.

3F forhandler gode løn- og arbejdsforhold
I 3F har du indflydelse på dine løn- og 
arbejdsforhold. Når overenskomsten 
skal fornyes, er 3F en stærk modspiller til 
arbejdsgiverne. Det betyder, at vi kan for-
handle gode aftaler hjem. Meget mere, end 
du måske tror, er aftalt mellem arbejdsgi-
ver og fagforening.

3F har styr på din uddannelse
3F har, sammen med de øvrige parter i det 
faglige udvalg bestemmende indflydelse 
på indholdet af skoleopholdene og det 
pensum du skal lære. Det er også os, der 
godkender virksomhederne som praktik-
plads for din uddannelse.

Bliv medlem af Danmarks stærkeste 
fagforening
3F har overenskomster på flere arbejds-
pladser end nogen anden fagforening. 3F 
henter hvert år mere end én milliard kroner 
hjem til medlemmerne i erstatninger. 3F er 
Danmarks mest lokale fagforening med 66 
afdelinger, som har kontorer i 116 byer. 

3F
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5 indlysende 
fordele:

1  Tjek din løn 
Mens du er elev, har du krav på den løn 
som er aftalt i overenskomsten. Henvend 
dig i din lokale fagforening, hvis du er i 
tvivl, om du får den korrekte løn og tillæg 
udbetalt.

2  Uddannelsesaftalen
Alle elever skal have en underskrevet 
uddannelsesaftale, når de starter. Vi hjæl-
per dig gerne med at se, om din uddannel-
sesaftale er korrekt udfyldt. Hvis du mister 
din praktikplads, hjælper vi dig videre.

3  Billigere forsikringer 
Du får som medlem mulighed for at tegne 
en billig fritidsulykkesforsikring og rabat 
hos forsikringsselskabet ALKA.

4  Rabat på medlemskortet 
Du får automatisk adgang til rabatordnin-
gen LO Plus. Det er din genvej til masser 
af fordele og rabatter i en lang række 
butikker. 

5  Elevarrangementer
3F Ungdom inviterer til masser af kurser 
og spændende arrangementer. Her kan 
du møde andre elever og lærlinge, og selv 
om alle kurser har et fagligt indhold, er der 
også tid til fest og hygge.
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Få styr på
lønsedlen
Følg denne gennemgang på din lønseddel, 
så er du godt dækket ind

1. Dato  
Første skridt er at se, hvilken periode, du 
er aflønnet i. Det står som regel øverst 
på lønsedlen. 

Tæl timer
Den mest udbredte brøler: Du får løn for 
færre timer, end du har arbejdet. Derfor: 
Hvor mange timer står der, du har arbej-
det? Og stemmer det med, hvor mange 
timer du rent faktisk har arbejdet? Skriv 
dine timer ned i din kalender hver dag og 
regn sammen, hvor mange timer det giver i 
alt i hele lønperioden. 

2. Timeløn eller månedsløn 
Står der den rigtige timeløn eller 
månedsløn? Er du i tvivl, kan du spørge 
din tillidsrepræsentant, om du får den 
rigtige sats. Har du ikke nogen tillids-
repræsentant, så kontakt da din lokale 
afdeling. 

3. Løn 
Til slut står der, hvor mange penge der 
er til rådighed på kontoen. Det er det 
beløb, det hele handler om.

4. Arbejdstidsbestemte tillæg
Står der de rigtige tillæg på lønsedlen?
I elevlønnen er inkluderet godtgørelse 
for praktikkens særlige beliggenhed 
(f.eks. i aften- og natperioden). Men der 
ydes godtgørelse for overarbejde i form 
af enten afspadsering eller betaling. 

Husk at gemme dine lønsedler!

Er du i tvivl? Tag dine 
lønsedler med ned i 
din lokale 3F afdeling 
og få lavet et løntjek.
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Når du er 
kommet i gang
Uddannelsesaftalen regulerer langt de fleste forhold  
mellem dig og din praktikplads. Her er en kort beskrivelse  
af nogle af de ting, du skal være opmærksom på

Løn
Din løn fremgår af overenskomsten. I 
denne folder kan du se lønningen i netop 
din overenskomst. Lønnen er forskellig på 
de forskellige overenskomster, din uddan-
nelse er dækket af. Og den er afhængig af, 
hvor langt du er i din uddannelse. Men der 
er nogle forhold, der gælder for alle: 

• Du får løn under hele uddannelsen, når 
du har en uddannelsesaftale – både 
under praktikken, og når du er på skole

• Du skal have din normale løn, hvis du 
bliver syg

• Din ugentlige arbejdstid er 37 timer
• Overarbejde? Elever på det kommunale/

regionale område skal være 18 år for at 
deltage i overarbejde 

• Din lønindplacering beregnes efter, 
hvornår din uddannelse slutter. For ung-
domselever er der én sats det første år, 
og én højere sats det andet år 

• Der er ikke mulighed for at komme i 
skolepraktik med skolepraktikydelse på 
den pædagogiske assistentuddannelse, 
så du skal have en praktikplads senest, 
når du har afsluttet grundforløb 2

3F
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Region eller 
kommune

Rammerne for uddannelsen er de samme, 
uanset om du er elev i en kommunal eller 
en regional institution. De er nemlig defi-
neret af loven for erhvervsuddannelserne. 
Men der er forskel på lønnen, ligesom 
der kan være aftalt specielle regler på de 
enkelte områder. I din uddannelsesaftale 
kan du læse, hvilken overenskomst du er 
omfattet af. 

1.  Kommunen: Overenskomst for om-
sorgs- og pædagogmedhjælpere samt 
pædagogiske  assistenter KL, 3F, SL og 
FOA, 2018-2021

2.  Regionen: Overenskomst for omsorgs- 
og pædagogmedhjælpere samt pæda-
gogiske assistenter mellem Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn (RTLN), 3F, SL 
og FOA, 2018-2021

3F
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Ferie 
Hvis du er begyndt på din uddannelse mel-
lem 2. september og 31. oktober, har du ret 
til 5 ugers betalt ferie.

Hvis du starter din uddannelsesaftale mel-
lem 1. november og 30. juni, så har du ret 
til 3 ugers betalt hovedferie, dvs. 3 ugers 
sammenhængende ferie i hovedferieperio-
den. Ved ferielukning før hovedferien, dvs. 
fra perioden 1. november til 30.april, har du 
ret til yderligere 5 dages betalt ferie.

Er din uddannelsesaftale startet mellem 
1. juli og 1. september, optjener du 2,08 
feriedag med løn pr. måned, du har været 
ansat.

I første og anden hele ferieafholdelsespe-
riode efter uddannelsesstart har du som 
erhvervsuddannelseselev altid ret til 5 
ugers betalt ferie. Din arbejdsgiver betaler, 
hvis du ikke har optjent ferie hos en anden 
arbejdsgiver.

Er du ansat før 1. juli, har du ret til den 6. 
ferieuge. Hvis du er ansat senere, har du 
først ret til den 6. ferieuge efter ferielovens 
almindelige bestemmelser i det indevæ-
rende år. Optjening og afvikling af den 6. 
ferieuge følger de gamle optjenings- og 
afviklingsregler.

3F
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Når du er i praktik
Den gennemsnitlige arbejdstid under prak-
tikken er 37 timer. Ved tilrettelæggelsen af 
elevers arbejdstid skal der tages hensyn til, 
at eleverne er under uddannelse.

Overarbejde

Elever modtager for overarbejde samme 
betaling/afspadsering som en omsorgs-
medhjælper på begyndelsesløn. 

Hvis du er under 25 år, gælder der følgen-
de: De samme regler for arbejdets tilret-
telæggelse samt opgørelse af præsteret 
tjeneste som det øvrige personale, der er 
omfattet af overenskomsten.
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Når du er på skole 
Din arbejdsgiver betaler alle udgifter til 
skoleopholdet, når du er på skole, og du 
skal have din normale løn under skoleop-
holdet. De fleste undervisningsmaterialer 
udleveres af skolen, men nogle må du selv 
betale.

Befordringsgodtgørelse til elever i 
 kommuner og regioner
Elever er omfattet af aftale med de kom-
munale og regionale arbejdsgivere om 
befordrings-godtgørelse til elever. Det 
er en betingelse, at den samlede daglige 
skolevej udgør mindst 20 km, og at eleven 
ikke kan deltage i undervisningen på en 
nærmere liggende skole.

Der skal i videst muligt omfang anvendes 
offentlige transportmidler, og i så fald 
godtgøres de faktiske dokumenterede 
udgifter. Anvendes - efter godkendelse - 
eget transportmiddel, ydes der en godtgø-
relse pr. kørt km.

Din arbejdsgiver kan få refunderet 80 % af 
udgiften til din transport til og fra skolen 
fra AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbi-
drag. Det forudsætter, at du tager med det 
billigste offentlige transportmiddel, og at 
du har en samlet transport frem og tilbage 
på mindst 20 km.

3F
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Sundhedsordning 
PAU-elever på både den kommunale og 
den regionale overenskomst er omfattet af 
sundhedsordningen i Pension Danmark.

Sygdom 
Hvis du bliver syg, skal du straks meddele 
det til din arbejdsgiver, og hvis du er på 
skole, skal skolen også underrettes. Straks 
betyder, at det skal ske hurtigst muligt og 
normalt ved arbejdstidens begyndelse. Du 
har ret til løn under sygdom. Hvis du bliver 
syg i længere tid, vil din uddannelsesaftale 
blive forlænget. Det kan din skole hjæl-
pe dig med. Det gælder også ved barsel. 

Din arbejdsgiver har ansvaret for, at du er 
forsikret i tilfælde af arbejdsulykker, uheld 
og så videre.

Pension 
For voksenelever, der tager den pædago-
giske assistentuddannelse som en EUV1, 
indbetaler arbejdsgiveren det pensionsbi-
drag, som eleven oppebar forud for uddan-
nelsens påbegyndelse.

Din kompetencefond
kan hjælpe dig
Der er tilknyttet en kompetencefond til din overenskomst. Her kan du søge tilskud 
til blandt andet bøger. Tjek selv din fond og se, hvad du kan få tilskud til:

www.denkommunalekompetencefond.dk www.denregionalekompetencefond.dk
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Meld dig ind i fagforeningen 3F, hvis du ikke 
allerede er medlem

Det koster kun en krone om dagen at være 
medlem af 3F, hvis du er under 30 år og går  
i gang med en erhvervsuddannelse.

Voksenelever betaler som udgangspunkt 
almind eligt kontingent, men nogle afdelinger 
tilbyder et lavere 

3F Lærling

3F
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Erhvervsuddannelse for voksne: EUV
Hvis du er over 25 år og ønsker at blive fag-
lært serviceassistent eller rengøringstekni-
ker, skal du tage erhvervsuddannelsen som 
en erhvervsuddannelse for voksne, EUV. 
Den findes  som 3 standardforløb, der i for-
skelligt omfang forudsætter erhvervserfa-
ringer, der er relevante for uddannelsen.  

Adgangskrav 
Adgangskravet for at blive optaget på en 
erhvervsuddannelse er dels, at skolen vur-
derer, at du er uddannelsesparat, dels at 
du har mindst 2 i dansk og matematik fra 
folkeskolens afgangseksamen. Det gælder 
både unge og voksne.

Overgangskravene fra grundforløb 2 til 
hovedforløbet er: Dansk på niveau D, sam-
fundsfag på niveau E, idræt og psykologi 
på niveau F. Desuden skal du have gen-
nemført førstehjælp på mellemniveau og 
elementær brandbekæmpelse.

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

EUV1 til pædagogisk assistent
EUV1 Er for dig, der har mindst 2 års prak-
tisk pædagogisk erhvervserfaring. Du skal 
kunne dokumentere, at du selvstændigt 
har planlagt pædagogiske opgaver, at du 
selvstændigt har løst pædagogiske opga-
ver, og at du har indgået i et pædagogisk 

team. Forløbet er et rent skoleforløb, som 
varer 42 uger. Der er mulighed for yderlige-
re individuel merit.

EUV2 til pædagogisk assistent
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 skoleun-
dervisning.

Du har mulighed for at få afkortet prak-
tikken med op til 6 måneder, hvis du kan 
dokumentere, at du har mellem 13 og 23 
måneders relevant erfaring fra pædago-
gisk arbejde med for eksempel mennesker 
med fysisk eller psykisk funktionsnedsæt-
telse.

EUV3 til pædagogisk assistent
EUV3 For dig, som ikke har tidligere 
erhvervserfaring med det pædagogiske 
område. EUV3 er et kombineret skole- og 
praktikforløb, som typisk varer 2½ år. Her 
tager du grundforløb 2 på 20 ugers skole-
undervisning og herefter hovedforløbet på 
2 år, hvori der indgår 47 ugers skoleunder-
visning.

Se mere om uddannelsen på www.ug.dk 
og www.sevu.dk. Blandt andet kan du her 
finde en oversigt over de skoler, der er 
godkendt til uddannelsen.
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Elevlønninger: 
Kommunerne

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt 
pædagogiske assistenter mellem Kommunernes Landsforening, 
KL og 3F, SL og FOA, 2018 – 2021

Ungdomselev
Kommunerne pr. 1. april 2022

0. – 12. måned Kr. 11.625,16

13. og flg. måned Kr. 12.343,50

Voksenelev på EUV2 og EUV3
Dvs. elev, som er fyldt 25 år ved kontraktens indgåelse

Kommunerne pr. 1. april 2022

Løntrin 15 + kr. 1.700 Månedsløn

Månedsløn, gruppe 0 22.830,48

Månedsløn, gruppe 1 23.187,07

Månedsløn, gruppe 2 23.434,15

Månedsløn, gruppe 3 23.790,57

Månedsløn, gruppe 4 24.037,57

Voksenelev på EUV 1
Eleven er fyldt 25 år ved kontraktens indgåelse

Kommunerne pr. 1. april 2021

Løn pr. dag Løn pr. uge Løn pr. måned

Gruppe 0 1.160 5.532 23.972

Gruppe 1 1.125 5.625 24.376

Gruppe 2 1.141 5.701 24.704

Gruppe 3 1.164 5.819 25.216

Gruppe 4 1.180 5.898 25.557

3F
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Elevlønninger:
Regionerne

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt 
pædagogiske assistenter mellem Danske Regioner, RTLN og 3F, 
SL og FOA, 2018 – 2021

Ungdomselev
Kommunerne pr. 1. april 2022

0. – 12. måned Kr. 11.400,20

13. og flg. måned Kr. 12.117,25

Voksenelev på EUV2 og EUV3
Dvs. elev, som er fyldt 25 år ved kontraktens indgåelse

Kommunerne pr. 1. april 2022

Løntrin 15 + kr. 2.800 Månedsløn

Månedsløn, gruppe 0 22.461,55

Månedsløn, gruppe 1 22.810,80

Månedsløn, gruppe 2 23.052,71

Månedsløn, gruppe 3 23.401,80

Månedsløn, gruppe 4 23.643,71

Voksenelev på EUV 1
Eleven er fyldt 25 år ved kontraktens indgåelse

Kommunerne pr. 1. april 2021

Løn pr. dag Løn pr. uge Løn pr. måned

Gruppe 0 1.086 5.433 23.541

Gruppe 1 1.105 5.524 23.938

Gruppe 2 1.120 5.599 24.261

Gruppe 3 1.143 5.714 24.763

Gruppe 4 1.159 5.792 25.098
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Hvad sker  
der hvis?

I langt de fleste tilfælde går alt som det 
skal, og du får en rigtig god uddannelse 
der giver gode jobmuligheder. Hvis det 
går galt, så kontakt straks din lokale 3F 
afdeling.

Mit praktiksted fyrer mig? 
De første tre måneder af elevtiden er prø-
vetid, hvor både du og din praktikvært kan 
opsige aftalen uden begrundelse. Efter de 
første tre måneder kan uddannelsesafta-
len normalt ikke opsiges. Hvis det sker, skal 
du straks kontakte din lokale 
3F-afdeling.

Mit praktiksted går konkurs? 
Hvis dit praktiksted går konkurs, skal du 
øjeblikkeligt kontakte din lokale 3F-afdeling. 
Vi kan sikre din løn gennem Lønmodtagernes 
Garantifond. Ofte kan vi også hjælpe med at 
finde et nyt praktiksted. 

Jeg bliver uening med mit praktiksted? 
Uenigheder mellem elev og praktikvirk-
somheden søges i første omgang klaret 
ved lokal forhandling. Det faglige udvalg 
for din uddannelse kan senere blive 
inddraget i sagen. Men kontakt din lokale 
3F-afdeling før det løber af sporet.
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Nyttige links
Praktik i udlandet
Hvis du har ønsker om at tage en del eller 
hele din praktiktid i udlandet, så kontakt 
den nærmeste tekniske skole, som udby-
der serviceassistentuddannelsen eller din 
lokale 3F afdeling. Her vil du kunne få råd 
og vejledning. Læs evt. mere her: 
http://fivu.dk

Arbejdsmiljø
På alle erhvervsuddannelser undervises 
der i et sundt arbejdsmiljø. Kontakt den 
skole du skal gå på for at få mere at vide. 
Desuden kan du finde mere via dette link 
til Branchearbejdsmiljørådet for Service: 
http://www.bar-service.dk

Det faglige udvalg for 
Den Pædagogiske Assistentuddannelse
Det faglige udvalg for din uddannelse 
hedder Det faglige udvalg for den Pæda-
gogiske Assistentuddannelse og Social- og 
Sundhedsuddannelsen, PASS. Det er sam-
mensat af repræsentanter for FOA og 3F 
og på arbejdsgiversiden sidder repræsen-
tanter for Regionerne og KL. Det faglige 
udvalg bestemmer bl.a. indholdet af din 
uddannelse (praktik og teori), godkender 
praktikpladser og løser konflikter mellem 
elever og virksomheder. 

Læs mere om dit faglige udvalg på 
www.sevu.dk

3F
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3F Ungdom
I 3F Ungdom laver du fagforeningsarbejde 
sammen med andre unge. Vi arrange-
rer kurser, hvor du lærer metoder og får 
redskaber, som gør dig stærkere på din 
arbejdsplads.

Du kan blive aktiv i din lokalafdeling sam-
men med dine kolleger og stå i spidsen for 
faglige aktiviteter - find din lokale ung-
domsansvarlige på www.3fu.dk og  
hør hvordan.

Du kan også blive aktiv i den gruppe i 3F, 
som du er tilknyttet.

Find din grupperepræsentant på 
www.3fu.dk og hør mere.
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Vi er din  
fagforening 

Vi er din fagforening, fordi vi har 
lavet uddannelsen til dit fag.

Vi er din fagforening, fordi vi 
forhandler dine vilkår — både  
som elev og som faglært.

Fagforeningen er din hjælp  
og støtte i hele arbejdslivet.

Det er billigere end du tror.

Få mere at vide
Ring 70 300 300
www.3fungdom.dk
Mail: 3fu@3f.dk

www.3f.dk/afdeling

Afdelingens stempel:


