
 

Arbejdsgivererklæring / pædagogisk assistent  
til brug for skolens regelbundet vurdering af ansøgerens kompetencer ved relevant erhvervserfaring.  
En godkendelse vil resultere i en standard godskrivning og afkortning af uddannelsens længde.  
Grundlaget for vurderingen er Bilag 1 til bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse. 
 
Vurderingen foretages, når ansøgeren har afleveret den udfyldte erklæring og den påkrævede 
dokumentation* for relevant erhvervserfaring efter gældende overenskomst.  
Det er arbejdsgiver/leder, som udfylder erklæringen og med sin underskrift bekræfter, at oplysningerne er 
korrekte. Find vejledning på sosuh.dk eller kontakt skolens uddannelsesvejledning. 
 
Det bekræftes herved, at  

Navn:  
 

Cpr.nr.: 

 
Inden for de seneste 4 år har været ansat og har erhvervet erfaring fra nedenstående arbejdsområde:  
☐   Dagpleje   
☐ Daginstitution 
☐ Skoleområdet, inkl. SFO    
☐ Ungdoms- og fritidsklub 
☐ Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse  

Medarbejderen har erfaring fra følgende jobfunktion:  
☐ Pædagogmedhjælper  ☐ Kommunal dagplejer  ☐ Omsorgsmedhjælper  
☐ Ikke-uddannet klubmedarbejder  ☐ Legepladsmedarbejder  

Medarbejderen har erfaring med: 
 selvstændigt at tilrettelægge pædagogiske opgaver ☐ Ja ☐ Nej  

 selvstændigt at løse pædagogiske opgaver ☐ Ja ☐ Nej 

 at indgå i et pædagogisk team  ☐ Ja ☐ Nej 
 
Oplysninger om ansættelse, timetal og ansættelsesperiode:  
☐ Fuldtidsansat ☐ Deltidsansat ☐Andet  

 Fra dato: Til dato:  Antal timer pr. uge  
Ansat i perioden:    
Ansat i perioden:    
Ansat i perioden:    

*Ansøgeren skal vedlægge ansættelseskontrakt og dokumentation for timetal (de 2 sidste lønsedler)  
 

Eventuelle bemærkninger:  
 
 
 

 
Oplysninger om arbejdssted og arbejdsgiver/leders stempel og underskrift  

Arbejdssted:  Telefonnummer: 
Adresse:  
Kontaktperson:  
Stempel  
 
 
 

Dato og underskrift:  

 

http://www.sosuh.dk/
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