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Pædagogisk Assistentuddannelse
Erhvervsuddannelse for elever over 25 år (EUV)
Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole- og praktikforløb.
Fagligt indhold
På pædagogisk assistentuddannelse skal du arbejde med
pædagogik, med relationer og udvikling i forhold til forskellige
pædagogiske målgrupper. Og du lærer at samarbejde med
andre faggrupper om at løse forskellige pædagogiske opgaver.
I løbet af uddannelsen får du følgende fag:

Uddannelsesspecifikke fag
- Sundhed i den pædagogiske praksis
- Natur og udeliv
- Digital kultur
- Bevægelse og idræt
- Pædagogik
- Kommunikation i den pædagogiske praksis
- Psykologi i den pædagogiske praksis
- Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
Grundfag: Dansk og samfundsfag, C-niveau
Valgfag: Engelsk, D- og E-niveau. Herudover eksempelvis
Sproglig udvikling og Innovation
Valgfri specialefag
- Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
- Det pædagogiske måltid og sundhed
- Digital pædagogisk praksis
- Naturen som pædagogisk læringsrum
- Læring og udvikling hos små børn
- Specialpædagogiske metoder
Sæt dit aftryk
Du har mulighed for at sætte dit aftryk på din uddannelse
gennem dine profilfag, valgfag og valgfri specialefag.
Her fordyber du dig i faglige områder og bliver en dygtig
pædagogisk håndværker.

Talentspor
Har du lyst til at udfordre dig selv lidt mere? På den pædagogiske assistentuddannelse i VIA, kan du vælge et særligt talentspor og fag på ekspertniveau. Det giver dig ekstra udfordringer,
både fagligt og pædagogisk inden for de 4 profilfag:
- Natur og Udeliv
- Digital kultur
- Bevægelse og Idræt
- Sundhed i den pædagogiske praksis.
Personlige kompetencer
Som pædagogisk assistent kommer du til at arbejde med mennesker. Det stiller store krav til dine personlige kompetencer.
Derfor er der særligt fokus på dine personlige kompetencer,
både i skolen og når du er i praktik. Det handler fx om at lære
at kommunikere åbent og respektfuldt. Lære at tage initiativ,
være modig og ansvarlig. Personlige kompetencer du kommer
til at arbejde med i løbet af uddannelsen.
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3 veje til pædagogisk assistentuddannelse – hvis du er over 25 år:

Vil du vide mere? Se via.dk/pau

EUV1 – Erhvervsuddannelse for voksne med mindst to års
relevant erhvervserfaring
På EUV1 skal du tage et hovedforløb – du tager den pædagogiske assistentuddannelse uden grundforløbet og uden praktikuddannelse. Varighed 42 uger.
Uddannelsesforløbet kan afkortes på baggrund af dine individuelle kompetencer (kontakt os for at høre mere).
EUV2 – Erhvervsuddannelse for voksne med mindre end to års
relevant erhvervserfaring eller en forudgående uddannelse.
På EUV2 skal du tage Grundforløb2 og hovedforløbet.
Grundforløb2 – er særlig rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Forløbet skal være bestået for, at du kan blive
optaget på hovedforløbet. Forløbet varer 20 uger.
Hovedforløbet – varer 2 år og 1½ måned. Heraf er 47 uger skoleforløb og den resterende tid er du i praktik.

Færdiguddannet pædagogisk assistent
Pædagogiske assistenter kan søge arbejde inden for forskellige
arbejdspladser, som fx:
- Børnehaver
- Vuggestuer
- Dagpleje
- Skoler og SFO’er
- Institutioner for børn og unge med sociale problemer
- Dag- og døgninstitutioner for mennesker med specielle
problemer eller funktionsnedsættelse
Videreuddannelse
Uddannelsen til pædagogisk assistent giver dig mulighed for at
læse videre til fx pædagog, socialrådgiver og ergoterapeut.

Uddannelsesforløbet kan afkortes på baggrund af dine individuelle kompetencer (kontakt os for at høre mere).
EUV3 – Erhvervsuddannelse for voksne uden relevant
erhvervserfaring eller forudgående uddannelse
På EUV3 skal du tage Grundforløb2 og hovedforløbet.
Grundforløb2 – er særlig rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Forløbet skal være bestået for, at du kan blive
optaget på hovedforløbet. Forløbet varer 20 uger.
Hovedforløbet – varer 2 år og 1½ måned. Heraf er 47 uger skoleforløb og den resterende tid er du i praktik.
Ansættelse/optagelse
For at blive optaget på hovedforløbet, skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Du bliver ansat som elev
i enten en kommune, region eller ved private/selvejende
institutioner.
Økonomi
Når du har indgået en uddannelsesaftale, er du berettiget til
elevløn.
Særligt for EUV1: Hvis du tager pædagogisk assistent som
EUV1, kan du – hvis du ikke har en uddannelsesaftale – søge SU
eller få uddannelsen finansieret via Beskæftigelsesreformen.
Her kan du læse til pædagogisk assistent i VIA
Viborg og Horsens

Jeg har mødt mange dejlige mennesker.
Og så har jeg lært en masse. Både
fagligt – og i høj grad også personligt
om mig selv. For det lægger uddannelsen også op til. Og så drømmer jeg
om at læse videre til pædagog. Jeg er
bare kommet på den helt rette hylde.
Troels Nygaard, læser til pædagogisk assistent i VIA

