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 Grundforløb 2 PAU 

 Rev. Januar 2016 

 

 

Din personlige uddannelsesplan og 
kontaktlærersamarbejdet 

 
Din personlige uddannelsesplan og kontaktlærersamtalerne skal hjælpe dig til at få 
overblik over dit uddannelsesforløb.  
 

Din personlige uddannelsesplan og samtalerne er et samarbejdsredskab mellem dig 

og din kontaktlærer. 

 

Samtalerne er et redskab til:  
 

 At følge din faglige og personlige udvikling  

 At reflektere over dit uddannelsesforløb  

 At evaluere din opstillede mål  

 
 

Oversigt over fastlagte samtaler i skoleperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kontaktlærer-

samtale 

Skoleperiode 20 uger 

2. kontaktlærer-

samtale 

Ca. 6 uger før 

uddannelsen 

afsluttes 
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1.  Kontaktlærersamtale 

Samtalen afvikles i begyndelsen af skoleperioden. 

 
  

Formålet med samtalen er:  

 At afklare dine forudsætninger i forhold til uddannelsen  

 Tale om læringsmål for skoleperioden  

 At aftale hvordan du gerne vil støttes i din faglige og personlige udvikling  
 

 
Vi skal blandt andet tale om:  

 Hvorfor vil du gerne gå grundforløbet, målrettet den pædagogiske assisent 

uddannelse?  

 Hvilke erfaringer har du fra folkeskolen og fra grundforløbet? 

 Hvad har du svært ved ift. at gå i skole?  

 Hvad er du god ift. at gå i skole? 

 Hvad vil du gerne blive bedre til?   

 Har du brug for særlig støtte under uddannelsen? Har du allerede lavet aftaler 

med nogen? (eksempelvis: lektiecafe, IT-rygsæk, mentor) 

 Har du merit?  – dine godskrivninger vil fremgå af elevplan 

 

Du og din kontaktlærer skal på baggrund af samtalen udfylde kompetencevurderingen 
i elevplan.  
 
Efter samtalen skal du lave et referat af samtalen.  

 

2. Kontaktlærersamtale 

Samtalen afvikles i slutningen af skoleperioden. 

 

Formålet med samtalen er:  

 At understøtte overgangen fra grundforløb til evt. start på hovedforløb 

 
Vi skal tale om:  

 Dine forventninger til en evt. start på et hovedforløb 

 Har du lært det, du gerne ville blive bedre til her på grundforløbet?  

 Hvad skal du gøre for, at bliver klar til eksamen?  
 Hvad er din alternative plan, hvis du ikke optages på et hovedforløb? 

 


