Ansøgningsskema – EUV1
EUV1: ErhvervsUddannelse for Voksne, 25 år og derover med 2 års relevant erhvervserfaring erhvervet inden for 4 år før uddannelsesstart.

Ønsket uddannelsessted
VIA – Horsens
VIA – Viborg

Personlige oplysninger
Fornavn
Cpr.nr.
Telefon (privat)
E-mail
Adresse
Postnummer
Bopælskommune

Efternavn
Mobil
Gentag e-mail
By

Er du dansk statsborger?
Ja
Nej

Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?
Ja
Nej
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Tidligere skolegang og uddannelse
Sæt kryds ved de uddannelser mv. du tidligere har gennemført
9. klasse
10. klasse
Gymnasiet
HF (2-årig
Social- og sundhedshjælper uddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Anden afsluttet uddannelse
Hvilken anden uddannelse har du afsluttet?
________________________________________________________________________
Gennemført en del af pædagogisk assistentuddannelsen tidligere?
Hvor meget af uddannelsen har du tidligere gennemført/bestået?
________________________________________________________________________
Gennemført en del af pædagoguddannelsen
Hvor mange semestre har du gennemført/bestået?
________________________________________________________________________
Gennemført Grundforløb til en eller flere erhvervsuddannelser
Hvilke grundforløb?
________________________________________________________________________
AMU-kurser inden for det pædagogiske område (afsluttet indenfor 4 år før uddannelsesstart)

Har du tidligere læst/bestået Dansk på C-niveau eller højere niveau?
Ja
Er pt. i gang
Nej
Har du tidligere læst/bestået Samfundsfag på C-niveau eller højere niveau?
Ja
Er pt. i gang
Nej
Har du tidligere læst/bestået Engelsk på E-niveau eller højere niveau?
Ja
Er pt. i gang
Nej
Hvis ja, hvor har du læst faget (dansk, samfundsfag og / eller engelsk) / hvilken uddannelse?
___________________________________________________________________________
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Har du tidligere bestået Førstehjælpskursus (evt. i forbindelse med anden erhvervsuddannelse)
Ja
Er pt. i gang
Nej
Har du tidligere bestået Elementært Brandbekæmpelseskursus (evt. i forbindelse med anden erhvervsuddannelse)
Ja
Er pt. i gang
Nej
Dokumentation for tidligere skolegang og uddannelse
Der SKAL vedhæftes dokumentation for tidligere skolegang samt de uddannelser, som du har sat kryds ved.

Relevant erhvervserfaring
For at kunne blive optaget på EUV1 skal du kunne dokumentere 2 års relevant erhvervserfaring, inden for
de seneste 4 år før uddannelsesstart.
Relevant erhvervserfaring er ansættelse som
•
•
•
•
•

Pædagogmedhjælper ved daginstitution eller skole/SFO
Kommunal dagplejer
Omsorgsmedhjælper ved dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
Ikke-uddannet klubmedarbejder ved fritids- og ungdomsklubber
Legepladsmedarbejder ved byggelegepladser o.lign.
Ja, jeg kan dokumentere 2 års relevant erhvervserfaring, inden for de seneste 4 år før uddannelsesstart jf. ovenstående, da jeg har været ansat som:

Stillingsfunktion
Arbejdsplads
Fra dato

Ugentligt løntimetal

Stillingsfunktion
Arbejdsplads
Fra dato

Ugentligt løntimetal

Stillingsfunktion
Arbejdsplads
Fra dato

Ugentligt løntimetal

Stillingsfunktion
Arbejdsplads
Fra dato

Ugentligt løntimetal

Til dato

Til dato

Til dato

Til dato

Er det ugentlige timetal 24 timer og derover svarer det til fuldtids ansættelse.
Jeg er i tvivl, om jeg har nok arbejdstimer inden for de seneste 4 år før uddannelsesstart og vil
derfor gerne have dette tjekket/beregnet.
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Vedhæft dokumentation for din relevante erhvervserfaring. Dokumentationen skal som minimum indeholde
følgende oplysninger:
• Ugentligt løntimetal
• Ansættelsesperiode
• Stillingsfunktion

Ansøgning og CV
Vedhæft dit CV (gerne med et billede af dig selv)
Fortæl kort om dig selv.

Fortæl om, hvordan du samarbejder med andre og indgår i forskellige grupper.

Fortæl om, hvordan du løser konflikter.

Fortæl om, hvordan du skaber kontakt og er nærværende i kontakten sammen med andre mennesker.

Fortæl om, hvordan du arbejder selvstændigt og møder stabilt.

Fortæl om din interesse og motivation for at gå i gang med uddannelsen.

Hvilket mål har du med at tage uddannelsen?
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Hvis du ønsker at arbejde som Pædagogisk assistent, hvilke områder interesserer dig så mest?

Hvis du ønsker at læse videre, hvilken uddannelse kunne du så overveje?

Støtte i uddannelsen
Har du brug for støtte i uddannelsen i form af:
IT-rygsæk
Mentor
Tosprogskoordinator
Andet? Og hvilken anden hjælp? ________________________________________________

Supplerende oplysninger
Er der særlige hensyn, der skal tages i forbindelse med din deltagelse i uddannelsen?
Ja
Hvis ja, hvilke særlige hensyn? _________________________________________________
Nej

Tro og loveerklæring
Oplysninger i denne ansøgning er afgivet på tro og love.
Din accept:
Jeg accepterer tro- og loveerklæringen

Ansøgningen sendes til:

pauansoegning@via.dk
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