
HVAD LAVER EN 
PÆDAGOGISK ASSISTENT?
Som pædagogisk assistent arbejder du med børn, unge eller voksne med 
særlige behov. De har alle brug for omsorg og støtte ud fra en pædagogisk 
vinkel. En pædagogisk assistent kan få job i vuggestuer, børnehaver, på 
skoler og i SFO/fritidsklubber eller som dagplejer i eget hjem. Du kan 
også arbejde med voksne handicappede i fx botilbud.

HVORDAN BLIVER DU 
PÆDAGOGISK ASSISTENT?
Det starter med et grundforløb, hvorefter du skal have en uddannelsesaftale med 
en af skolens samarbejdskommuner for at komme videre på hovedforløbet.   

HVAD LÆRER DU PÅ UDDANNELSEN?
På grundforløbet bliver du introduceret til fagområdet og har samfundsfag på E-niveau samt 
idræt og psykologi på F-niveau. Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. 
På uddannelsens hovedforløb får du følgende grundfag: Dansk C, Samfundsfag og Engelsk E. 
Du får faglige kompetencer i forhold til at arbejde med:
• udviklende lege og aktiviteter - indendørs og udendørs
• aktiviteter der understøtter børns sproglige, kreavite og motoriske udvikling
• brug af digitale medier i daginstitutioner
• omsorg og støtte til børn og unge ud fra en pædagogisk tilgang
• din rolle i et professionelt pædagogisk fagligt fællesskab
Under uddannelsen kommer du i praktik fl ere gange i eksempelvis børnehave, 
vuggestue, døgninstitution, dagplejer eller skole/SFO.

HVAD KAN DU OGSÅ BRUGE UDDANNELSEN TIL?
Du kan læse videre til for eksempel pædagog, socialrådgiver, psykomotorisk terapeut 
eller katastofe- og risikomanager.

ALT DET PRAKTISKE
Økonomi
På grundforløbet kan du få SU, når du er fyldt 18 år. På hovedforløbet får du elevløn 
fra den kommune, du bliver ansat hos. Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring, 
kan du muligvis få voksenelevløn. 

Uddannelsessteder
Grundforløb og skoleperioderne på hovedforløbet foregår i Randers. På hovedforløbet kommer du i 
praktik i den kommune, hvor du er ansat.

Sådan søger du
Til grundforløbet skal du søge via optagelse.dk. Til hovedforløbet skal du søge om en uddannelsesaftale 
direkte hos Randers, Favrskov, Syddjurs eller Norddjurs Kommune.

Uddannelsesstart
Se på sosuranders.dk, hvornår der starter nye hold.

Pædagogisk assistent
- kan fremme læring og yde omsorg over for børn og unge 
samt voksne med særlige behov

HVAD KAN DU OGSÅ BRUGE UDDANNELSEN TIL? Det drejer sig om mennesker
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Omsorg, sundhed og pædagogik

HOVEDFORLØB
Veksling mellem skole og praktik*

KrÆver

Uddannelses

aftale

Pædagogisk assistent

Efteruddannelse
 AMU-kurser inden for alle relevante fagområder

Videreuddannelse
Læs videre til fx pædagog, socialrådgiver, 

psykomotorisk terapeut eller katastofe- og 

risikomanager.

Start her

For dig der kommer direkte fra 
9./10. klasse OG har mindst 
02 i dansk og matematik 

For dig som har afsluttet 9./10. 
klasse for mindst et år siden OG har 
mindst 02 i dansk og matematik

NB Der er adgangsbegrænsning på antal pladser på 

grundforløb 2. Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du 

komme til optagelsesprøve.

*Du kan tage pædagogisk assistentuddannelsen som 

talentspor. Det betyder, du vil modtage 25 % af 

undervisningen på et højere niveau.
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Den pædagogiske assistentuddannelse

Randers Social- og Sundhedsskole Minervavej 47 | 8960 Randers SØ | Tlf. 8641 6900 
Djurslandsafdeling Ydesvej 1 | 8500 Grenaa | Tlf. 8630 1914

www.sosuranders.dk
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Pædagogisk assistent
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