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Fakta
Den pædagogiske assistentuddannelse

Erhvervsuddannelse (EUD)

2 år og 9½ mdr.

Afsluttet folkeskole eller tilsvarende.

SU og elevløn

Se afsnittet Over 25 år

En pædagogisk assistent arbejder med børn, unge eller voksne. På skolen lærer du
bl.a. at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper.

Sammen med børn og unge går en vigtig del af arbejdet
ud på at lege, spille og lave andre ting, der udvikler dem.
Men du lærer også at tage dig af voksne med særlige
behov, fx handicappede.

Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du
arbejde i børnehaver, på skoler og i fritidsklubber, som
dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne
handicappede.

Om uddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for
børn, unge og voksne.

Du får desuden viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen.

På uddannelsen lærer du også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom
du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag om pædagogik, psykologi,
bevægelse og idræt, sundhedsfag, kultur og aktivitet m.fl.

Men du skal også have fag som dansk, samfundsfag og it.

Erhvervsuddannelse (EUD)

UddannelsesGuiden

https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/


Men du skal også have fag som dansk, samfundsfag og it.

På hjemmesiden www.elevplan.dk kan du læse mere om de enkelte fag på uddannelsen.

Ændringer i 2015

Bemærk: Fra sommeren 2015 ændres strukturen på erhvervsuddannelserne

Uddannelserne deles op i grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb. Det medfører en ændring af måden, man starter
uddannelsen på, men der er stadig tale om de samme erhvervsuddannelser, som kendes i dag. Læs mere
om Strukturen på erhvervsuddannelserne.

Nye adgangskrav i 2015

Ved optagelsen i 2015 betyder ændringerne, at du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og
matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Resten af denne beskrivelse omhandler den nuværende struktur. Alle artikler om erhvervsuddannelser kommer i
en ny version 1. november.

Overgangsregler

Elever, der begynder uddannelsen inden 1. august 2015, vil følge den nuværende ordning. Dog vil der gælde et
sæt overgangsregler. Se mere her.

Flere måder at begynde på

Figuren er vejledende - den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Den pædagogiske assistentuddannelse hører under indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik, der har flere
beslægtede uddannelser under sig.

Du kan begynde uddannelsen på forskellige måder. Uddannelsens længde afhænger af måden, du begynder på:

Hvis du søger optagelse direkte fra 9. klasse, begynder du med grundforløbet. Det tager 2 år og 9½
måned at blive pædagogisk assistent.
Hvis du efter 9. klasse har haft mindst et års uddannelse eller arbejdserfaring, kan du søge optagelse
direkte på hovedforløbet og springe grundforløbet over. Du kan søge uden en praktikaftale med en
arbejdsgiver. Skolen vurderer ansøgningen og formidler en ansættelsesaftale mellem dig og kommunen.
Men du kan også selv indgå en aftale, inden du begynder på hovedforløbet. Springer du grundførløbet
over, tager det 2 år og 3½ måned at blive pædagogisk assistent.

Læs mere om adgangsveje i artiklen I gang med en erhvervsuddannelse.

Uddannelsen, der er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb, tager op til 2 år og 9½ mdr. Figuren viser
uddannelsesforløbet, hvis du begynder på skole.

Figuren er vejledende - den enkelte skole kan selv
tilrettelægge forløbet.

Du afslutter pædagogisk assistentuddannelse med
en eksamen og et uddannelsesbevis.

Uddannelsessteder

https://www.elevplan.dk/offentlig/default.aspx?sideid=hovedforlob&amp;hovedforlob=407
https://www.ug.dk/erhvervsuddannelsehovedtemaside/strukturen-paa-erhvervsuddannelserne
https://www.ug.dk/hvordan-er-det-gaa-paa-eudeud/overgangsregler-paa-eud
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-eudsundhedpaed
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-elev8910eud


Hele uddannelsen udbydes på flere erhvervsskoler rundt om i landet. Hele eller dele af grundforløbet kan også
tages på de skoler, der udbyder indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik.

Kontakt eventuelt skolen, du er interesseret i at søge ind på, for at høre nærmere om uddannelsen.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Praktikuddannelsen foregår i
vuggestuer, børnehaver eller døgninstitutioner.

Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik på den pædagogiske assistentuddannelse. Kontakt den enkelte
skole vedrørende skolens formidling af praktikpladser.

Læs om de forskellige praktikmuligheder i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på den
pædagogiske assistentuddannelse. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte
elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

På Guiden til praktikplads kan du få vejledning og hjælp til at finde din praktikplads.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2013 indgået 1.670 uddannelsesaftaler på uddannelsen.

Antal færdiguddannede

I 2012 fuldførte 1.143 uddannelsen. 83 procent af dem, der begyndte på uddannelsens hovedforløb i 2012,
forventes at fuldføre. Se forklaring på tallet.

Optagelse og adgang

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du,
når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via
www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni.

Er du gået ud af skolen kan du ansøge via www.optagelse.dk.

Du kan altid henvende dig på en erhvervsskole. Mange uddannelser begynder i juli/august og i januar. Men ofte
begynder de løbende hen over året og optager også elever flere gange om året. Så det er klogt at kontakte
skolen og høre nærmere.

Kortere uddannelsestid

Har du minimum 1 års erhvervserfaring fra omsorgs- og børneområdet, vil du kunne få praktikuddannelsen
afkortet med normalt 50 procent. Med tilsvarende 2 års erhvervserfaring vil du kunne få den afkortet med

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-eudsundhedpaed
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudpraktikmuligheder
http://www.praktikpladsen.dk/search_praktikplads_situationen.do?action=search&amp;indgang=209234&amp;uddannelse=24366&amp;speciale=-1
http://www.gtilp.dk/
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-vejlnoegletal
http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/


afkortet med normalt 50 procent. Med tilsvarende 2 års erhvervserfaring vil du kunne få den afkortet med
minimum 95 procent. Afkortningen skal aftales med skolen. Læs i øvrigt om merit.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og
skoleperioderne. Begyndelseslønnen på hovedforløbet er ca. 7.600 kr. om måneden, når du er under 18 år, og
ca. 9.800 kr. når du er over 18 år.

Du får ikke løn på grundforløbet, men kan søge SU hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Over 25 år

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage den pædagogiske
assistentuddannelse ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en
individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske
erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Hvis du er fyldt 25 år og har mindst 1 års relevant erhvervsarfaring kan du evt. få
voksenelevløn. Lønnen er ca. 18.000 - 18.900 kr. om måneden. Beløbet afhænger af ansættelseskommunen.

Er du ikke berettiget til voksenelevløn, gælder følgende:

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et
særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Østdanmark,
Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

Læs mere om voksenlærlingeordningen i Faglært som voksen.

Grunduddannelse for voksne (GVU)

GVU består kun af kurser og enkeltfag. Er du fyldt 25 år og har mindst 2 års erhvervserfaring inden for branchen,
kan den være en mulighed. Uddannelsens længde afhænger af dine erfaringer.

For at blive optaget, skal du kontakte skolen og få vurderet dine kompetencer.

Læs mere om GVU.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du opfylder betingelserne.

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudmeritpaaeud
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-su
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-voksenmerit
http://brhovedstadensjaelland.dk/da/Indsatsomraader/Virksomhedskontakt/Voksenlaerlingeordningen/Voksenlaerlinglisten.aspx
http://www.brsyddanmark.dk/Voksenlaerlinge.aspx
http://www.brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx
http://www.brnordjylland.dk/Voksenlaerling.aspx
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-faglaertvoksen
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-gvu
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-veugodtgoerelse


Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen
går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer
for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som pædagogisk assistent arbejder du med børn, unge eller voksne med særlige behov. Det kan være i en
daginstitution, hvor du er med til at planlægge lege og aktiviteter, deltage i forældremøder og fælles
arrangementer og hjælpe til med oprydning o.l.

Du kan også søge om at blive dagplejer i eget hjem, eller du kan søge arbejde som medhjælper i en
ungdomsklub, på et fritidshjem eller i en døgninstitution.

I 2011 var 80 procent af 341 nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau. Se forklaring på
tallene.

Bemærk! De nævnte tal for nyuddannedes beskæftigelse bygger på statistik indsamlet op til to år efter
uddannelsen er afsluttet.

Se mere om fremtidsudsigter inden for Social og sundhed.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en række professionsbacheloruddannelser, hvis du opfylder de specifikke
adgangskrav: Pædagog, socialrådgiver, afspændingspædagogik og psykomotorik, katastrofe- og
risikomanager eller diakoni og socialpædagogik.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig med uddannelsen meritpædagog.

Se også Videre efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedernes hjemmeside.

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik.
Nr. 816 af 20 juli 2012.

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen, PASS

Arkiv
Se artiklen om uddannelsen ifølge Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik. Nr.
163 af 7. marts 2008.

Uddannelser der ligner
Social- og sundhedsuddannelsen
Rudolf Steiner-uddannelser

Mulige job
Pædagogmedhjælper
Omsorgsmedhjælper
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Rudolf Steiner-uddannelser Omsorgsmedhjælper
Dagplejer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder
På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Videregåe… Job

Erhvervsuddannelse (EUD)

9./10. klasse

https://www.ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrettedeuddannelser/andreuddpaedogpsyk/rudolf-steiner-uddannelser
https://www.ug.dk/job/sundhedomsorgogpleje/plejeomsarb/omsorgsmedhjaelper
https://www.ug.dk/job/paedagogiskkirkeligtogsocialtarbejde/boernepasning/dagplejer
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud
https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning


Randers Social- og Sundhedsskole, Randers afd.
Minervavej 47
8960 Randers SØ

Århus Social- og Sundhedsskole
Olof Palmes Allé 35
8200 Aarhus N

SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret,
Brøndby
Brøndby Møllevej 4
2605 Brøndby

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, afd. Silkeborg
Høgevej 4
8600 Silkeborg

SOSU Nykøbing F.
Vestensborg Allé 78
4800 Nykøbing F

VIA University College, Campus Horsens
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Pædagoguddannelsen i Thisted - VIA UC
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens,
Vejle afd.
Staldgaardsgade 13-15
7100 Vejle

SOPU København
Vognmagergade 8
1120 København K

SOSU Sjælland, Holbæk
Slotshaven 3
4300 Holbæk

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, afd.
Skanderborg
Højvangens Torv 2
8660 Skanderborg

SOSU Sjælland Greve
Rådhusholmen 3
2670 Greve

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Arvikavej 7
7800 Skive

Pædagoguddannelsen i Viborg - VIA UC
Prinsens Alle 2
8800 Viborg

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Lerpyttervej 56

Pædagoguddannelsen Bornholm - UCC
Snorrebakken 66

http://maps.google.com/maps?ll=56.067611,10.568333&z=6&t=m&hl=da-DK&gl=US&mapclient=apiv3
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Lerpyttervej 56
7700 Thisted

Snorrebakken 66
3700 Rønne

SOSU Nord, Vendsyssel
Hedevold 11
9800 Hjørring

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens,
Fredericia afd.
6. Julivej 67
7000 Fredericia

Pædagoguddannelsen i Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Social- og Sundhedsskolen Fyn
Vestre Stationsvej 8
5000 Odense C

Randers Social- og Sundhedsskole, Djursland afd.
Ydesvej 1
8500 Grenaa

Pædagoguddannelsen Sydhavn - UCC
Sydhavns Plads 4
2450 København SV

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Gjesinglund Allé 8
6715 Esbjerg N

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens,
Horsens afd.
Ane Staunings Vej 21
8700 Horsens

SOSU Nord, Aalborg
Østre Alle 91
9000 Aalborg

SOSU Sjælland, Slagelse
Ingemannsvej 61
4200 Slagelse

SOSU Sjælland Næstved
Troensevej 2
4700 Næstved

Social & SundhedsSkolen, Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning

SOPU Nordsjælland
Milnersvej 40
3400 Hillerød

Social- og Sundhedsskolen Syd
Bjerggade 4 M
6200 Aabenraa


