
Pædagogisk assistent uden praktik

Velkommen
Hvis du har mod på noget nyt og 
gerne vil have på papir på det, du 
kan, så er den pædagogiske as-
sistentuddannelse som EUV1-elev 
måske noget for dig.

Som elev på erhvervsuddannelse for 
voksne uden praktik (PAU EUV1) får 
du styr på teorien. Du lærer bl.a. om  
om pædagogik, kønsroller, hygiejne, 
kommunikation og formidling via IT 
og meget mere. Du bliver klædt på til 
at stå for meningsfyldte aktiviteter 
i praksis - og vi lover, at det bliver 
spændende!

Ansøgning
EUV 1 skal søges via grundforløb 2 i 
optagelse.dk, for at vi kan registrere 
din ansøgning og vurdere, om du 
opfylder kravene. 

I ansøgningen skal du vedhæfte hvis 
du har været fastansat minimum 
24 timer om ugen : Arbejdsgiver-
erklæring (link) Ansættelseskontrakt 
og de to sidste lønsedler 

Har du været ansat i varierende antal 
timer: Arbejdsgivererklæring (link) 
Arbejdstidsopgørelse hvoraf det 
tydeligt fremgår hvor mange timer du 
har haft uge for uge ( kan ofte fås fra 
dit lønkontor)

Hvis du er interesseret i at søge 
ind, eller hvis du har spørgsmål, så 
kontakt uddannelsesvejledningen på 
SOSU H. 

Se datoer for næste opstart på 
sosuh.dk

INFOark

Har du 2 års relevant erhvervserfaring og er du over 25 år,  
kan du blive pædagogisk assistent på kort tid - som elev på  
erhvervsuddannelse for voksne uden praktik (PAU EUV1). 

2 typer af forløb
Du kan vælge mellem et et sammen-
hængende og et fleksibelt forløb.

Det sammenhængende forløb varer 
42 uger.

Det fleksible forløb strækker sig over 
2 år, 1 mdr. og 2 uger. Her følger du 
et ordinært hold i deres skoleperi-
oder og er tilbage på egen arbejdsp-
lads, når de andre er i praktik.

Adgangskrav
Du skal have mindst 2 års relevant 
erhvervserfaring med minimum 24 
timer ugentlig indenfor de sidste 4 
år. Se relevante arbejdsområder og 
jobfunktioner på bagsiden. 

Din (tidligere) arbejdsgiver skal 
skrive under på, at du har erfaring 
med; 

• selvstændigt at tilrettelægge 
pædagogiske opgaver

• selvstændigt at løse pædago-
giske opgaver

• at indgå i pædagogisk et team

Kontakt uddannelsesvejlederne via vejledning@sosuh.dk / 2510 3600 - og læs mere på sosuh.dk

Jeg har  rettet i infoarket  og det er det,  
der står i februar arket jeg gerne vil 
have til at blive pænt 😊  
Det skal være forsiden af en flyers

 
Bagsiden skal være den redigerede ud-
gave af side 1” Af PAU EUV1 kun side 
1 på bagsiden af flyers ”

Kan du nogen steder på hjemmesiden 
og i det originale infoark som vi også 
linker til på hjemmesiden få indflettet 
( pænt og oplistet--jeg kan simpelt hen 
ikke få det til at fungere i skabelonen)  
Godt vi har dig 😊 !  , ja så vil det  være
helt perfekt 
 
  Håber det giver mening nu ? 

https://sosuh.dk/paedagogisk-assistent-uden-praktik/


Pædagogisk assistent uden praktik

Relevant erhvervserfaring
For at blive optage skal du have  
erfaring indenfor:

Et af følgende arbejdsområder:

Dagplejen 
Daginstitution 
Skoleområdet inkl. SFO 
Ungdoms- og fritidsklub 
Dag- og botilbud for mennesker 
med fysisk og/eller psykisk funk-
tionsnedsættelse 

En af følgende jobfunktioner:

Pædagogmedhjælper 
Kommunal dagplejer 
Omsorgsmedhjælper 
Ikke-uddannet klubmedarbejder 
Legepladsmedarbejder 

Og kunne dokumentere følgende: 

Selvstændigt have tilrettelagt pæd-
agogiske opgaver 
Selvstændigt have løst pædago-
giske opgaver 
Have indgået i pædagogiske team

Kontakt uddannelsesvejlederne via vejledning@sosuh.dk / 2510 3600 - og læs mere på sosuh.dk

Økonomi
Hvis du er i arbejde, når du be- 
gynder på uddannelsen, kan du tale 
med din arbejdsgiver om  
orlov, og så kan du få løn under ud-
dannelsen og din arbejdsgiver kan få 
refusion (AUB).

Din arbejdsgiver kan kun få refusion, 
hvis SOSU H har modtaget en ud-
dannelsesaftale fra din arbejdsgiver 
INDEN du starter.  

Hvis du ikke er i beskæftigelse, 
kan du søge SU. Hvis du følger ud-
dannelsen som en del af den aktive 
beskæftigelsesindsats for ledige, 
kan du modtage forsørgelse efter de 
gældende regler. Kontakt dit lokale 
jobcenter for nærmere information. 


