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PRØVE I GRUNDFAG  
Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag.      

 

1.1. Prøve i dansk på C-niveau på den pædagogiske assistentuddannelse    
Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets 

kompetencer.  

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst en af de udarbejdede opgaver.  

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter.  

Eksamination af eleven varer 30 minutter, inklusive votering.  

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.   

 

1.2. Prøve i samfundsfag på C-niveau på den pædagogiske assistentuddannelse    
Prøven tager udgangspunkt i elevens synopsis.  synopsis består af en skriftlig beskrivelse på ca. 1 side, der 

udarbejdes inden prøveafholdelsen og en opfølgende mundtlig del, der fremlægges i forbindelse med selve 

prøveafholdelsen.    

Synopsis sendes til censor 8 hverdage inden prøveafholdelsen, såfremt faget udtrækkes. Synopsis er 

individuelt og tager afsæt i et samfundsfagligt emne, der ligger inden for pensum i samfundsfag på C-

niveau.  Den fagansvarlige samfundsfagsunderviser introducerer til synopsis.    

Afvikling af den mundtlige prøve: Ved prøven forventes det, at eleven besvarer problemformuleringen, 

samt de tilhørende arbejdsspørgsmål. Dette foregår i en mundtlig fremlæggelse på op til 7 min. Efter 

elevens fremlæggelse stiller eksaminator og censor spørgsmål til elevens synopsis og det valgte emne. Der 

kan stilles spørgsmål, der afprøver elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål, der ligger inden for 

pensum.    

Tidsramme for synopsis: Udarbejdelsen af synopsis foregår inden for en tidsramme på ca. 3 dage skemalagt 

i samme uge.  Det kan skemalægges som en kombination af samfundsfagslektioner og ca. 3 dansklektioner.  

Den pågældende danskunderviser kan indgå som vejleder på den skriftlige del, med fokus på danskfaglige 

aspekter.  Samfundsfagsunderviseren indgår som vejleder i forhold til elevens valg af samfundsfagligt emne 

og inddragelse af relevant teori.     

Den mundtlige del forberedes af eleven i perioden efter at faget er udtrukket indtil selve prøveafholdelsen, 

hvor samfundsfagsunderviseren kan vejlede i forhold til kildesøgning og inddragelse af relevant teori. Der 

vejledes ikke i selve besvarelsen af problemformuleringen samt de tilhørende arbejdsspørgsmål.   
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PRØVE I OMRÅDEFAG   

 

Formål  
at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i 

fagmålene for det udtrukne områdefag  

 

Mål  
at eleven gennem prøven demonstrerer sin viden, sine færdigheder og holdninger inden for det udtrukne 

områdefag svarende til fagmålene.  

   

Forudsætning for prøven  
Der udtrækkes ét af områdefagene i uddannelsen til prøve.   

 

Form og afvikling  
Prøven afholdes i 3. skoleperiode.   

Tidligst 5 uger før prøven afholdes oplyses eleven om, hvilket områdefag der er udtrukket til prøve.    

Prøven afvikles efter følgende tidsramme: Opgaven/emnet trækkes af eleven klokken 8.00 dagen før 

prøvens afholdelse.   

Opgaverne til prøven fordeles ved lodtrækning blandt eksaminanderne. Hver eksaminand skal kunne vælge 

mellem mindst 4 muligheder. Ved lodtrækningen skal eksaminator samt en repræsentant for skolens 

ledelse eller en person udpeget af skolens ledelse være til stede. Prøven tager udgangspunkt i et eller flere 

emner der som helhed dækker fagets mål og problemstillinger. Prøveoplægget er udfærdiget af den 

fagansvarlige underviser. Underviseren er ansvarlig for at emnet beskriver en problemstilling fra praksis og 

er dækkende for områdefagets indhold og problemstillinger.    

Forberedelsen til prøven er uden mulighed for vejledning.   

Med udgangspunkt i emnet skal eleven   

 beskrive, analysere og debattere det udtrukne emne  

  udvælge problemstillinger inden for områdefagets fagområde 

 belyse og bearbejde problemstillinger med inddragelse af teori og andet der er relevant fra det 

udtrukne områdefag   

Forberedelse til prøven kan være individuel eller foregå i samarbejde med andre elever.   
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Den mundtlige prøve  
Til eksamination inkl. votering afsættes 30 minutter pr. elev.   

De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg.    

Prøven er mundtlig og foregår individuelt. Bedømmelsen er individuel.  

Prøven foregår som en drøftelse mellem eksaminator og eksaminand ud fra oplægget, opgaven/emnet og 

målene for områdefaget.  

 

Votering  
Eleven forlader lokalet under voteringen.  

 

Eksaminator  
Den fagansvarlige underviser.  

 

Censor  
Censor udpeges af skolen eller beskikkes af Ministeriet for børn og undervisning. Udpeges censor af skolen 

skal det være en fagansvarlig underviser fra en anden skole, der er bekendt med undervisningen på den 

pædagogiske assistentuddannelse.   

 

 

AFSLUTTENDE PRØVE   

 

Formål  
Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige 

kompetencer, som fremgår af bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012, bilag 1 stk. 4 og 

uddannelsesordningen for den pædagogiske assistentuddannelse.  

 

Mål  
At eleven kan demonstrere forudsætninger for:  

 at gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder 

inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner selvstændigt og sammen med andre, 

 at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske 

aktiviteter med børn, unge og voksne   

 ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, at arbejde motiverende for at fremme 

den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser 
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 at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, 

herunder også at arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner 

  at stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af 

kommunikationsmidler  

 at indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende 

relationer  

 at formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den 

nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf 

 med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret at vejlede 

børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private 

servicetilbud  

 alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet 

med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning 

på området 

 selvstændigt at arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle 

arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere 

 at anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, 

arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde   

 

Form og afvikling  
Der afsættes 5 hverdage til at arbejde med en selvvalgt problemstilling inden for den pædagogiske 

assistents fagområde.   

Eleverne arbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, der danner grundlag for 

eksaminationen ved den afsluttende prøve.  

Projektet indgår ikke i bedømmelsen, men danner udelukkende grundlag for eksamination ved den 

afsluttende prøve. Eksaminationen er individuel.  

Projektarbejdet skal være styret af en problemformulering, problembaggrund og evt. supplerende 

spørgsmål.  

Rammerne for projektperioden er udformet med henblik på at:  

 eleverne arbejder opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende  

 eleverne formulerer og begrunder problemfelter i relation til den pædagogiske assistents 

fagområde  

 eleverne søger og anvender vejledning  

 eleverne forholder sig kritisk og evaluerende til såvel læringsprocessen som produktet   

I projektet skal eleven inddrage kendt teori og opsøge ny viden inden for områdefagenes fagområder i 

relation til den valgte problemstilling.  


