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Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse
Denne lokale undervisningsplan er beskrevet og besluttet af skolen i samarbejde med
det lokale uddannelsesudvalg. Undervisningsplanen er skolens dokumentation for,
hvordan vi har tilrettelagt din uddannelse. Undervisningsplanen er et nyttigt redskab
til dig som elev. Her kan du blandt andet finde læringsmålene for de forskellige undervisningstemaer og beskrivelser af indholdet. Undervisningsplanen er også undervisernes redskab, når de i fællesskab skal planlægge din undervisning. Man kan læse mere
om samarbejdet med det lokale uddannelsesudvalg, LUU, på skolens hjemmeside.
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Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag
Praksisnærhed
Din uddannelse på Randers Social- og Sundhedsskole tilrettelægges i en vekselvirkning mellem læring på skolen og læring i praktikken. Vi vil skabe rammer for, at du
kan overføre og anvende den teori, du lærer på skolen, til din praktik, og at du får
mulighed for at arbejde på skolen, med det du lærer i din praktik. Undervisningen på
skolen er praksisnær. Det betyder blandt andet, at du skal arbejde med cases fra det
erhverv, du er ved at uddanne dig til, og du skal lære i situationer, der simulerer
praksis. Det er vigtigt for os, at du kan se, hvordan de teorier, du lærer, kan anvendes.
IT som læringsstøttende metode
Undervisningen på skolen er i høj grad baseret på de læringsmuligheder, der ligger i
at anvende digitale medier som en del af en varieret undervisning. Alle undervisningsmaterialer vil være tilgængelige på skolens elektroniske platform. Du kommer blandt
andet til at samarbejde virtuelt med dine elevkammerater på studiezonen og kommer
til at arbejde med film, billeder, quiz og spil på din mobil eller tablet. Vi mener, at IT
kan være motiverende og virke støttende for din læring
Eleverne som producenter af viden
Man siger, at ”det er den, der arbejder, der lærer noget”. Vi mener, at du som elev
lærer mest ved selv at være den aktive. Undervisningen er derfor tilrettelagt, så du
får mulighed for selv, og i samarbejde med andre, at opsøge og bearbejde viden. Når
du samarbejder med andre omkring opgaver, hvor I er afhængige af hinanden for at
kunne løse opgaven, bliver I gode til at inspirere hinanden, videndele, kommunikere
og løse problemer.
Differentiering
Vi ønsker, at du skal blive så dygtig som mulig. Undervisning er derfor tilrettelagt, så
læringsmetoderne er tilpasset dine læringsforudsætninger. Underviseren vil forklare
tingene på forskellige måder og tilrettelægge opgaver, så du kan arbejde med stoffet
på forskellige måder og i forskellige tempi.
Du kan læse mere om skolens pædagogiske strategi på skolens hjemmeside.
Læringsmiljøet på skolen
Læringsmiljøet består af tre områder: Det fysiske miljø, det psykiske miljø og det
æstetiske miljø. Alle områder har betydning for din trivsel på skolen, og det er vigtigt
for os, at miljøet på skolen skaber rammer for, at du som elev kan indgå i såvel faglige som sociale fællesskaber.
Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Bevægelse integreres
derfor i undervisningen.
Som en del af undervisningstiden på skolen tilbydes du en række læringsstøttende aktiviteter som fx studiecafé, IT cafe, motion og håndtering af prøveangst. Det er pri-
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mært skolens elevsupportere, der tilrettelægger disse aktiviteter. Teamet af elevsupportere arbejder tæt sammen med skolens undervisere om at sikre et godt læringsmiljø på skolen. Du kan læse meget mere om elevsupport på hjemmesiden.
Din kontaktlærer og den personlige uddannelsesplan
Du får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerordningen er at understøtte din faglige og personlige udvikling. I samtale med din
kontaktlærer vil du komme til at drøfte din læring med udgangspunkt i din personlige
uddannelsesplan. Du kan finde materialet til din personlige uddannelsesplan på skolens hjemmeside.
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Optag, kompetencevurdering og godskrivning
For at blive optaget på den pædagogiske assistentuddannelse skal du have gennemført grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Skolens uddannelsesvejleder laver en realkompetencevurdering, når du har fået besked om optagelse.
Hvis du er under 25 år varer uddannelsen 2 år og 1 ½ måned.
Hvis du er over 25 år varer uddannelsen 2 år.
Kompetencevurderingen vil afklare, om din uddannelse kan afkortes yderligere.

Kriterier for godskrivning
1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf.
§ 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring inden for minimum et
af de følgende arbejdsområder:
- Dagplejen
- Daginstitutioner
- Skoleområdet, inkl. SFO
- Ungdoms- og fritidsklubber
- Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
Det er et krav, at ansøger har erfaring fra mindst en af følgende jobfunktioner:
- pædagogmedhjælper
- kommunal dagplejer
- omsorgsmedhjælper
- ikke-uddannet klubmedarbejder
- legepladsmedarbejder
og kan dokumentere
- selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
- selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
- at have indgået i et pædagogisk team
Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4
år før uddannelsens start.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever
Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning Afkortfor euv
ning for
(skoleeuv
uger)
(praktik
måneder)
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Det er et krav, at ansøger kan dokumentere
erhvervserfaring fra nedenstående arbejdsområder og kan dokumentere:
- selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
- selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
- at have indgået i et pædagogisk team
Dagplejen
6-12 måne- der
Dagplejen
13 måneder Daginstitutioner
6-12 måne- der
Daginstitutioner
13 måneder Skoleområdet, inkl. SFO
6-12 måne- der
Skoleområdet, inkl. SFO
13 måneder Ungdoms- og fritidsklubber
6-12 måne- der
Ungdoms- og fritidsklubber
13 måneder Dag- og botilbud for mennesker med fysisk 6-12 måne- og/eller psykisk funktionsnedsættelse
der
Dag- og botilbud for mennesker med fysisk 13 måneder og/eller psykisk funktionsnedsættelse

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever
Uddannelse Titel
Udd. Afkortning
kode for euv
(skoleuger)
Eud
Social- og sundhedsuddannelsen:
2004
Social- og sundhedshjælper
Eud
Social- og sundhedsuddannelsen:
2004
8
Social- og sundhedsassistent
AMU
Den styrkede pædagogiske læreplan i dagtil- 43691 Samlet 1,6
bud
Samspil og relationer i pædagogiske arbejde 42665
Børns motorik, sansning og bevægelse
44262
44431
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
AMU
Magt og omsorg
44627 Samlet 1,6
Implementering af handleplaner ifølge service- 40138
loven
Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsar- 47258
bejdet
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886
7

3
6
3
6
3
6
3
6
3
6

Afkortning
for euv
(praktik
måneder)
2
6
-

-

Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fire år.
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44431

Din personlige uddannelsesplan
Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og praktikvejleder.
Uddannelsesplanen er et redskab til:
 At få indsigt i din måde at lære på
 At følge din faglige og personlige udvikling
 At reflektere over dit uddannelsesforløb
 At formulere dine faglige og personlige mål
 At evaluere din opstillede mål
Du finder Din personlige uddannelsesplan på skolens hjemmeside.
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Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser
På Den pædagogiske assistentuddannelse skal du til prøve i et grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og til en afsluttende prøve.
Prøvebestemmelserne for den pædagogiske assistent på Randers Social- og Sundhedsskole finder du på skolens hjemmeside.
Her finder du også de generelle prøvebestemmelser.
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Uddannelsens opbygning
Den pædagogiske assistentuddannelse er en vekseluddannelse, hvilket betyder at
skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i 3 perioder med mellemliggende praktikperioder.
Generelt gennem hele uddannelsen vægtes overgange mellem skole og praksis for at
sikre transfer som en grundlæggende didaktiske metode. Det betyder, at underviserne løbende inddrager elevernes praksiserfaringer fra praktikken i undervisningen.
Alle temaerne vil understøtte ovenstående. Yderligere arbejdes der med case-inddragelse for at sikre praksisnærheden, og der inddrages relevante pædagogiske målgrupper og samarbejdsrelationer.
I forbindelse med overgangene til praktik arbejdes der med den personlige uddannelsesplan og SMARTE-mål for at sikre transfer.

Transfer mellem skole og praksis

EUD – ordinær uddannelse
Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 47 uger.
Praktik 1

Skoleperiode 1

Praktik 1

Skoleperiode 2

Praktik 2

Skoleperiode 3

4 uger

20 uger

24 uger

18 uger

24 uger

9 uger
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EUV 2-3 standardiseret hovedforløb for voksne over 25 år
Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 42 uger.
Praktik 1

Skoleperiode 1

Praktik 1

Skoleperiode 2

Praktik 2

Skoleperiode 3

4 uger

18 uger

26 uger

18 uger

17 uger

6 uger

EUV 1 hovedforløb for voksne over 25 år
Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 42 uger.
Skoleperiode 1
18 uger

Skoleperiode 2
18 uger
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Skoleperiode 3
6 uger

Praktikuddannelsen
Ifølge uddannelsesordningen skal praktikuddannelsen give eleverne mulighed for at
tilegne sig erhvervsfaglige kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem
udførelse af refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for det pædagogiske område.
Elevens arbejde med praktikmålene skal samlet set bidrage til at opnå uddannelsens
kompetencemål. Praktikmålene er slutmål.

Tilrettelæggelse
Praktikuddannelsen består af 2 praktikperioder, hvoraf den første er opdelt i to.
Skolevejledninger og praktikerklæringer understøtter elevens læring og sammenhæng
i uddannelsesforløbet.
Det involverede praktiksted planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med
uddannelsesordningen, den lokale uddannelsesplan og ud fra de lokale muligheder.
Praktikuddannelsen tilrettelægges og vejledningen i tilknytning hertil, så den understøtter elevens tilegnelse af målene for den praktiske og teoretiske undervisning i det
uddannelsesspecifikke fag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag samt udførelse af
refleksion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen.

Standpunktsbedømmelse i praktikken
Praktikmålene er slutmål for de samlede praktikperioder. Dog skal hver praktikperiode
bestås.
Ved afslutningen af en praktikperiode afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal indeholde praktikstedets vurdering af, hvorvidt eleven
har nået målene for praktikperioden.
Eleven skal have opnået bedømmelsen ”godkendt” for hver af praktikperioderne.
Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien:




Begynderniveau
Rutineret niveau
Avanceret niveau

Begynderniveau
Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en
kendt problemstilling eller udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.
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På dette niveau lægges der vægt på personlige kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges
ligeledes evnen til selvstændighed i opgaveløsning.
Rutineret niveau
Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i
en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre.
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte
sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om
løsningen heraf. Ydereligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.
Avanceret niveau
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller
aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde
med andre – under hensyn til opgavens art.
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt
ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Ydereligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.
Præstationsstandarderne:
Beskriver niveau i
opgave løsning
Begynder

Opgaven løses i kendt
situation
Kompliceret aktivitet
løses under vejledning

Rutineret

Opgaven planlægges
og gennemføres i rutinemæssig eller kendt
situation

Beskriver niveau i
personlige kompetencer
Udvikler ansvarlighed
Udvikler grundlag for
fortsat læring
Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning
Viser fleksibilitet og
omstillingsevne
Løser opgaver alene
og i samarbejde

Løser et problem

Avanceret

Selvstændigt sætte sig
ind i mere komplicerede problemstillinger
Problemer løses også i
ikke-rutinesituationer
Vurdere et problem

Tager selvstændigt
ansvar
Løser problemer
alene eller i samarbejde
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Beskriver niveau
i forhold til handling
Beskrive, gengive
og definere, genkende og huske

Demonstrere, forklare (med egne
ord), give eksempler, sammenfatte,
skelne væsentligt
fra uvæsentligt

Afprøve, afgøre,
vælge, træffe valg,
igangsætte, udvise
initiativ, selvstændigt udføre

Planlægger, løser og
gennemfører sociale og
faglige opgaver eller
aktiviteter

Viser initiativ

Praktik i udlandet
Det er muligt at afvikle dele af praktikuddannelsen i udlandet. Praktikopholdet i udlandet planlægges individuelt.

Praktik og talentindsats
Skoleundervisningen på talentniveau lægger op til, at eleven skal forfølge sin viden i
den efterfølgende praktik, hvilket vil fremgå af fagene på ekspertniveau.

Praktikmål
1. Eleven kan selvstændigt og sammen med
andre varetage de pædagogiske opgaver
med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området

Aktiviteten bidrager
til følgende kompetencemål
1, 2, 3, 12, 19, 21

Pædagogisk
assistent
x

2. Eleven kan anvende og reflektere over pædagogiske observationer til at planlægge,
igangsætte, tilpasse og fagliget begrunde
pædagogiske aktiviteter

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, x
11, 13, 17, 21

3. Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, x
17

4. Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter,
der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, x
13, 18, 21

5. Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå
i relationer

1, 4, 5, 6, 7, 9, 10

6. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte
målgruppens trivsel, nysgerrighed og
kendskab til sig selv

2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, x
18, 21
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x

7. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk
og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler
og behov

1, 4, 7, 8, 9, 18, 21

8. Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse

1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, X
17

9. Eleven kan anvende udeliv og naturen til at
iværksætte pædagogiske aktiviteter, der
lærer målgruppen om naturfænomener og
bæredygtighed

1, 2, 4, 5, 13, 17, 18 X

10.Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske
retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i institutioner

4, 12, 15, 16, 18, 19

11.Eleven kan selvstændigt og i samarbejde
med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om
kultur, fællesskaber, sunde valg og livskvalitet

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, X
12, 14, 18, 21

12.Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske
og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og
kropslige sansninger

1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, X
16, 17

13.Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter

1, 4, 5, 6, 7, 10, 16, X
17

14.Eleven kan anvende velfærdsteknologi på
praktikstedet

3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, X
17, 19

15.Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde,
til møder og ved vejledning samt i samarbejde med øvrige fagprofessionelle

3, 8, 12, 16, 18, 19, X
21

16.Eleven kan selvstændigt arbejde med egen
rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og
arbejdsmiljø

8, 15, 16, 18, 19, 20, X
21

16

x

X

17.Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens
forældre og pårørende og kolleger

4, 8, 9, 16, 18, 20, X
21

18.Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis

1, 8, 9, 17, 18, 21

17

X

Skoleuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannelsen består af temaer med forskellig varighed.

Temaoversigt 1. skoleperiode
Varighed 20 uger
Læringsaktivitet

Varighed

Intro til uddannelsen

1 uge

Den styrkede pædagogiske læreplan

14 uger

Ud i praktik heraf 2 ugers arbejdsmiljø og ergonomi

3 uger

(arbejdsmiljø og ergonomi kun for EUD-elever)
1 valgfri specialefag

1 uge

1 valgfag

1 uge

EUV
Temaoversigt 1. skoleperiode
Varighed 18 uger
Læringsaktivitet

Varighed

Intro til uddannelsen

1 uge

Den styrkede pædagogiske læreplan

14 uger

Ud i praktik 1

1 uger

1 valgfri speciale fag

1 uge

1 valgfag

1 uge

Temaoversigt 2. skoleperiode
Varighed 18 uger
Læringsaktivitet

Varighed
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Ind fra praktik 1

1 uge

Læring og inkluderende fællesskaber i den pædagogiske prak- 13 uger
sis
Grundfagsprøve

3 dage

Ud i praktik 2

2 dage

Valgfri specialefag

2 uger

Valgfag

1 uge

Temaoversigt 3. skoleperiode
Varighed 9 uger
Læringsaktivitet

Varighed

Den professionelle pædagogisk assistent

6 uger

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag

3 dage

Afsluttende prøve

6 dage

Afslutning

1 dag

EUV
Temaoversigt 3. skoleperiode
Varighed 6 uger
Læringsaktivitet

Varighed

Den professionelle pædagogisk assistent

3 uger

Prøve i de uddannelsesspecifikke fag

3 dage

Afsluttende prøve

5 dage

Afsluttende prøve

1 dag

Afslutning

1 dag

Undervisningen består af uddannelsesspecifikke fag, grundfag, valgfag og valgfri specialefag.
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De uddannelsesspecifikke fag er centrale for udviklingen af dine erhvervsfaglige kompetencer.
Valgfag og valgfri specialefag bidrager til udviklingen af dine faglige og personlige
kompetencer.

Varighed af de enkelte fag
Fagene er spredt ud over den samlede uddannelse.
Uddannelsesspecifikt fag

Præstationsstandar- Vejledende
der
tid

Pædagogik

Avanceret

9 uger

Psykologi i den pædagogiske praksis

Avanceret

5 uger

Kommunikation i den pædagogiske praksis

Avanceret

3 uger

Sundhed i den pædagogiske praksis

Avanceret

3 uger

Ekspert
Bevægelse og idræt

Avanceret

4 uger

Ekspert
Natur og udeliv

Avanceret

3 uger

Ekspert
Digital kultur

Avanceret

3 uger

Ekspert
Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den Avanceret
pædagogiske praksis

5 uger

Arbejdsmiljø og ergonomi

Avanceret

2 uger

Grundfag

Niveau

Varighed

Dansk

C

2 uger

Samfundsfag

C

3 uger

Valgfag og valgfri specialefag
Valgfag

2 uger

Valgfri specialefag

Avanceret
Ekspert
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3 uger

Grundfag
Du skal have dansk og samfundsfag på C-niveau.
Engelsk på D-niveau er et valgfag, der har et videreuddannelsesperspektiv.

Uddannelsesspecifikke fag
De uddannelsesspecifikke fag er som udgangspunkt på avanceret niveau.
Avanceret niveau
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt
ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller
aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer - alene eller i samarbejde
med andre.

Ekspertfag og talentindsats
Hvis du ønsker og har forudsætninger for at gennemføre udvalgte fag på et højere niveau, ekspertniveau, har du mulighed for dette.
Vælger du at følge fag på ekspertniveau, stiller det større krav til din selvstændighed
og arbejdsindsats, så du skal være motiveret for at yde en ekstra indsats i forhold til
egen læring.
Undervisningen foregår sammen med eleverne, der har fagene på avanceret niveau,
men læringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning.
Varigheden af faget på ekspertniveau er svarende til varigheden på det avanceret niveau. Du kan vælge at tage et enkelt fag på ekspertniveau på den pædagogiske assistentuddannelse, eller du kan vælge fire fag og dermed kaldes det for talentindsats.
Det vil fremgå på dit uddannelsesbevis, hvis du har valgt fag på ekspertniveau eller
talentindsats.
På den pædagogiske assistentuddannelse, kan følgende fag tages på ekspertniveau:
 Bevægelse og idræt
 Natur og udeliv
 Sundhed i den pædagogiske praksis
 Digital kultur

Ekspertniveau
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne
planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten
i processen og resultat sikres. Endvidere lægges vægt på, at elevene kan vurdere og
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begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at elevene kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge.
Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af
opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne arbejde med overblik og
deltage i arbejdspladsens innovative processer. BEK. nr. 1010 af 22/9/2014

Valgfag
Du skal som minimum have 2 valgfag på den pædagogiske assistentuddannelse.
Du kan vælge imellem mindst 2 forskellige valgfag, men udbuddet af valgfag kan variere. Valgfag vil give dig mulighed for at vælge fag af betydning for videreuddannelse
og supplerer den erhvervsrettede og almene uddannelse.
Valgfag bedømmes gennemført/ikke gennemført.

Valgfrit specialefag
Du skal som minimum have 3 ugers valgfri specialefag på den pædagogiske assistentuddannelse. Det valgfrie specialefag har til formål at give dig en specifik erhvervskompetence og mulighed for fordybelse i et særligt fagområde.
Valgfrit specialefag bedømmes bestået/ikke bestået.

Påbygning
Undervejs i din praktikuddannelse kan du vælge at supplere din erhvervsfaglige kompetence. Du kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere kompetencemålene
i uddannelsen ved at vælge yderligere undervisning inden for de valgfrie specialefag.
Erhvervsrettet påbygning skal gennemføres inden for uddannelsestiden og skal
fremgå af uddannelsesaftalen. Påbygning aftales i et samarbejde med ansættende
myndighed.
Du kan vælge fag svarende til 4 uger, jf. Bek 1010 af 22/09/2014 § 37

Læringsstruktur
Du skal gennemføre lærerstyret undervisning svarende til 26 klokketimer om ugen.
Derudover er tillagt den tid, som du skal bruge på selvstændig opgaveløsning, forberedelse, refleksion og andet hjemmearbejde. I alt svarende til i gennemsnit 37 timer
om ugen.
Ved lærerstyret undervisning forstås:


Undervisning som er skemalagt
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Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
læring

som er tilrettelagt indholdsmæssigt af underviseren
som er obligatorisk for eleven at deltage i
hvor underviser er fysisk eller digitalt tilgængelig
hvor underviseren er aktiv opsøgende i forhold til den enkelte elevs
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Generelt om tilrettelæggelse af undervisningen på
den pædagogiske assistentuddannelse
Undervisningen på den pædagogiske assistentuddannelse tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret i tværfaglige temaer.
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og emner. I
undervisningen inddrages praksisnære undervisningsforløb baseret på beskrivelser,
cases og undersøgelser af praksis. Ligeledes vil der blive planlagt aktiviteter på skolen, hvor daginstitutioner deltager i ex. pædagogiske aktiviteter.
Læringsforløb vil indeholde problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincipper, som vil indgå i tværfaglige temaer, der tilrettelægges helhedsorienteret og praksisnært.
I undervisningen er der fokus på, at du tilegner dig og anvender et fagsprog.
Der anvendes varierede arbejdsformer, der styrker din læring. En del af undervisningen tilrettelægges på grundlag af eksemplariske faglige problemstillinger, og der indgår cases og projekter, der fremmer refleksion og opgaveløsning.
Der vil igennem hele uddannelsen arbejdes med at skabe transfer imellem praksis og
skole og skabe rammer for, at du kan overføre og anvende den teori, du lærer på skolen, til din praktik, og at du får mulighed for at arbejde på skolen, med det du lærer i
din praktik
Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens gennemførelse fokuserer på at vælge undervisningsformer, der sigter mod at fremme undervisningsdifferentiering.
Der anvendes formativ evaluering via individuel vejledning og feedback i forhold til de
læreprocesser og produkter, hvilket skal understøtte din progression med læring.
Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk, hvor det understøtter din målopfyldelse. Digitale medier støtter op om videndeling og kollaborativt samarbejde i læringsaktiviteter.
Digitale medier præsenteres som en ny dimension i det pædagogiske arbejde i forhold
til eks. udvikling, leg og læring, kommunikation og dokumentation.
Målene for de enkelte fag er udvalgt, så de passer til de enkelte temaer.
Grundfagene indgår i alle temaer og understøtter undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag.

Generelt mål og indhold for temaerne
Uddannelsens mål er delt op i fagmål og kompetencemål. Du skal se målene som en
helhed, der beskriver niveauet for din uddannelse.

24

Læringsindholdet i temaerne beskriver, hvad du skal arbejde med for at tilegne dig
kompetencer for at opnå fagmålene og kompetencemålene.

25

Læringsaktivitet: 1. skoleperiode
I denne skoleperiode skal du introduceres til den pædagogiske assistentuddannelse.
Du skal arbejde med den pædagogiske assistents fag- og kompetenceområde i forhold
til at blive den kompetente professionelle fagperson.
Den personlige uddannelsesplan udarbejdes i løbet af den første teoriuge.
De tre udvalgte praktikmål fra de første 4 ugers praktik gennemgås, og de samlede
18 praktikmål introduceres, som du skal have fokus på i den kommende praktikperiode.
Kompetencemålene for den pædagogiske assistent er en del af introduktionen.
Du præsenteres for metoder, som du fremadrettet skal anvende til at dokumentere
din udvikling med målene igennem hele uddannelsen.
På baggrund af den løbende bedømmelse af din præstation i læringsaktiviteterne, din
udvikling i forhold til læringsmålene og uddannelsens fagmål og kompetencemål, vil
fagunderviserne afgive en delkarakter i elevplan ved slutningen af skoleperioden.
Varighed
1. skoleperiode varer 100 dage for EUD-elever. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr.
uge. Der er i gennemsnit 30 skemalagte lektioner pr. uge.
1. skoleperiode varer 90 dage for EUV-elever. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr.
uge. Der er i gennemsnit 30 skemalagte lektioner pr. uge.
Læringsmetode
Læringsaktiviteterne tilrettelægges så du tilegner dig viden inden for det erhvervsfaglige område.
Digitale medier inddrages systematisk, hvor det er relevant og understøtter din læring, videndeling og det kollaborative samarbejde i læringsaktiviteterne.
I skoleperioden er der tilrettelagt to projekter Sproglig udvikling og bevægelse og projekt i den styrkede pædagogiske læreplan. Projektet i den styrkede pædagogiske læreplan skal løses individuelt, tager sit udgangspunkt i en problemformulering og afsluttes med en bedømmelse.
Feedback foregår løbende i læringsaktiviteterne både i forhold til dit faglige niveau og
dine studietekniske evner.
Du skal ud over de skemalagte timer arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre elever med eksempelvis:




Refleksioner og dokumentation i forhold til din egen kompetenceudvikling – LURE
bog anvendes.
Forberedelse til undervisningen.
Arbejde med personlige mål, som forberedelse til praktikken.
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Oversigt over 1. skoleperiodes læringsaktiviteter
Varighed 20 uger
Læringsaktivitet

Varighed

Intro til uddannelsen

1 uge

Den styrkede pædagogiske læreplan

14 uger

Ud i praktik heraf 2 ugers arbejdsmiljø og ergonomi

3 uger

(arbejdsmiljø og ergonomi kun for EUD-elever)
1 valgfri specialefag

1 uge

1 valgfag

1 uge

EUV 1-2-3
Varighed 18 uger
Læringsaktivitet

Varighed

Intro til uddannelsen

5 dage

Den styrkede pædagogiske læreplan

70 dage

Ud i praktik 1

5 dage

1 valgfri specialefag

5 dage

1 valgfag

5 dage

Introduktion til uddannelsen
Varighed 5 dage
Formålet med temaet er:
Introduktion til den pædagogiske assistentuddannelse og uddannelsens opbygning,
herunder også underviserne, klassekammerater og undervisningen på skolen. Du skal
introduceres til at anvende elevplan og videnzonen og blive klar til at anvende ITværktøjer som læringsredskab.
I temaet skal du arbejde refleksivt med de tre udvalgte praktikmål, præsenteres for
den personlige uddannelsesplan og derigennem det videre arbejde med praktikmålene
for anden del af 1. praktikperiode.
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Du skal blive i stand til at indgå i et dynamiske samarbejde på gruppe- og klasseniveau.

Pædagogik
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 6, 7 og 21

4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på
baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogisk
praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis

Indhold - Pædagogik:
 Opsamling på praktikken og de tre praktikmål

Kommunikation i den pædagogiske praksis
Kompetencemål
7, 8, 9, 18 og 21

Fagmål - avanceret niveau
2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe.

Indhold – Kommunikation i den pædagogiske praksis:
 Opsamling på praktik og de 3 praktikmål

Natur og udeliv
Kompetencemål
1, 4, 5, 6, 7, 11 og
21

Fagmål – avanceret niveau
2. Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder
til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering,
identitet og sansemotoriske udvikling.
Fagmål – ekspert niveau
2. Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske
målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.

Indhold – Natur og udeliv:
 Bål
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Bevægelse og idræt
Kompetencemål
1, 5, 6, 10, 11, 13
og 21

Fagmål - avanceret niveau
2. Eleven kan planlægge og formidle forskelige bevægelseslege i
kreative og fantasifuld rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtte specifikke udviklings- og læringsområder.
Fagmål - ekspert niveau
2. Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere
bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og
læringsområder.

Indhold – Bevægelse og idræt:
 Bevægelseslege

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål
1 og 6

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og
kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe.

Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter:
 Egen produktion – værksted, drama eller musik.

Den styrkede pædagogiske læreplan
Varighed 70 dage
Formålet med temaet er:
Introduktion til de seks læreplanstemaer i den styrkede pædagogiske læreplan, som
danner grundlag for det pædagogiske arbejde i dagtilbud.
De seks læreplanstemaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab
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Du vil opnå kompetencer til at varetage det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i
den styrkede pædagogiske læreplan. Ovenstående skal sikre, at der skabes en stærk
kobling med teori og praksis – transfer.
Alle fagene vil arbejde med udvalgte mål, der understøtter temaets rammesætning,
der ligeledes understøttes af to udvalgte projekter.



Sproglig udvikling og bevægelse
Projektet i den styrkede pædagogiske læreplan

Pædagogik
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
og 21

1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med
den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling, læring og
dannelse.
2. Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har
forståelsen for den pædagogiske assistents rolle i etablering
af rammer for læring og udvikling.
3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i
pædagogiske praksis.
4. Eleven kan anvende metoder til at observation og kan på
baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogisk
praksis samt bidrage til justere institutionens hverdags
praksis.
9. Eleven kan anvende viden om, hvordan serviceloven, dagtilbudsloven og folkeskoleloven danner grundlag og ramme for
den pædagogiske praksis.
10.Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-,
underretningspligt -, oplysningspligt- og tavshedspligt, til at
arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor.
11.Eleven kan reflektere over egen pædagogisk praksis, som en
velfærdsopgave der er styret af politiske retningslinjer og
beslutninger, udmøntet i lokaleretningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutions niveau.
15. Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og
arbejde med målgruppens trivsel, læring og udvikling.
17.Eleven kan anvende viden om sammenhæng mellem kognition
og sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter sprogstimulerende miljøer.

Indhold - Pædagogik:
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Overvejelser i brugen af iagttagelser
Observationsmetoder
Barnets almene sproglige udvikling
Barnets kognitive udvikling
Dannelse
Forskellige sprogstimuleringsmetoder
Sprogudvikling i dagligdagen og sprogudviklende miljøer
Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven
Omsorgspligt, oplysningspligt, underretningspligt og tavshedspligt
Den styrkede pædagogiske læreplan
SMTTE-modellen
Didaktiske modellers betydning for udvikling og læring
Planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb
Definition af leg
Legens betydning
Legetyper
Leg i forhold til:
- Den pædagogiske assistents rolle
- Socialisering og dobbeltsocialisering
- Læring
- Relationsdannelse
Menneskesyn i forhold til det pædagogiske arbejde

Psykologi i den pædagogisk praksis
Kompetencemål
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13 og 21

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og
udvikling.
2. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring, udvikling på baggrund af viden om psykologiske teori.
3. Eleven kan anvende viden om udviklings-og socialpsykologi
til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne til at indgå i relationer og sociale fælleskaber.
4. Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori – og forstyrrelser, til at understøtte udvikling, læring og trivsel.
6. Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale
aktiviteter.
7. Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydning af kulturelle forskelligheder i igangsættelse af pædagogiske aktiviteter og i arbejdet med at understøtte pædagogiske læringsmiljøer.
10. Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller
hæmme den pædagogiske målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter og fællesskaber.
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Indhold - Psykologi:
 Udviklingspsykologi
 Relationer
 Tilknytningsteori og forstyrrelser
 Identitetsdannelse
 Etnicitet
 Læringsmiljøer
 Fælleskaber
 Leg og læring
 Gruppedynamik i forhold til at støtte deltagelse i social aktiviteter
 Motivation og motivationspsykologi
 Motivation i forhold til deltagelse i pædagogiske aktiviteter

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, og 6

1. Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet
inden for områderne musik, drama og værksted og kunne
igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe.
2. Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker
til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted.
3. Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik,
drama og værksted til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner.
4. Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske,
musiske og praktiske forløb i forhold til den pædagogiske
målgruppe.
6. Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger,
der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske
udvikling og læring.
8. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
forudsætninger til selvstændigt at planlægge og igangsætte
aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens
autonomi, integritet og værdighed.

Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter: * Fantasi og kreativitet
 Udvikle egen kreativitet
 Form, materialer og teknikker inden for værksted - værkstedsarbejde
 Form, materialer og teknikker inden for drama
 Genrer og aktiviteter inden for musik
 Lære- og handleplaner i forhold til aktiviteter
 Anvendelse af SMTTE-modellen og aktivitetsskemaet
 Planlægge, igangsætte og udføre aktiviteter inden for musik, drama og værksted
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Rammer for leg, oplevelser og sansning
Egenproduktion - værksted, drama og musik

Bevægelse og idræt
Kompetencemål
1, 2, 5, 6, 10, 11,
13, 14 og 21

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og
idræt til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling og trivsel
2. Eleven kan planlægge og formidle forskelige bevægelseslege
i kreative og fantasifuld rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtte specifikke udviklings- og læringsområder
3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts - og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen
oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter
Fagmål - Ekspert niveau
1. Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og
idræt til at begrunde, hvordan der arbejdes målrettet med
at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling og trivsel.
2. Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder.
3. Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede
inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre
den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse.
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
motoriske udvikling og sansning til at begrunde og målrette
tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske aktiviteter.

Indhold – Bevægelse og idræt:
 Motorik
 Sanser
 Sansemotorik
 Den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning
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Kendskab til begreberne leg, bevægelse og idræt, samt deres betydning for børns
udvikling
Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter
SMTTE-modellen
Aktivitetshjulet
Rollen som formidler
Planlægge og formidle bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer

Sundhed i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 4, 5, 8, 10, 12,
14 og 21

1. Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis samt kunne
anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og sociale forhold.
2. Eleven kan igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i
den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed.
Fagmål - Ekspert niveau
1. Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende arbejde i den pædagogiske praksis
samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde.
2. Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn
til mestring og forskellige forståelser af sundhed.

Indhold – Sundhed i den pædagogiske praksis:
 Livsstil og levevilkår
 Mestring ift. sundhedsfremme
 WHO
 Det brede positive sundhedsbegreb
 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 Sundhedsfremmende aktiviteter

Kommunikation i den pædagogiske praksis
Kompetencemål
1, 2, 3, 7, 8, 9, 14,
19, 20 og 21

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –
metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre
fagpersoner.
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2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe.
3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog
med familie og pårørende.
5. Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske
målgruppe samt familie og pårørende.
6. Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab
til kvalitetssikring samt samarbejde og kommunikation med
kollegaer og andre fagpersoner.
7. Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med det
øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper.
8. Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet
med kollegaer og andre fagpersoner.
Indhold – Kommunikation i den pædagogiske praksis:
 Dokumentation og dokumentationsformer
 Faglig formidling og dialog i det pædagogiske arbejde
 Dokumentation som kvalitetssikring
 Professionel kommunikation med egen faggruppe
 Kommunikations teori og metoder
 Relationer og roller i det professionelle samarbejde
 Verbal og non-verbal kommunikation
 Anerkendende kommunikation
 Fagsprog

Natur og udeliv
Kompetencemål
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11 og 21

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb,
der anvender naturen som sanserum, læringsrum og
oplevelsesrum.
2. Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.
3. Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med naturog genbrugsmaterialer på værksted og i naturen.
4. Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og
menneskelige påvirkning, til at inddrage bæredygtighed i
de pædagogiske aktiviteter.
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5. Eleven kan anvende viden om og identificere naturfænomener, til gennem formidling af naturoplevelser, at stimulere nysgerrighed og erfaringsdannelse hos den pædagogiske målgruppe.
6. Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for
det pædagogiske måltid.
7. Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud til at igangsætte friluftsaktiviteter
målrettet den pædagogiske målgruppe.
8. Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige
retningslinjer i planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen.
Fagmål - ekspert niveau
1. Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som
sanserum, læringsrum og oplevelsesrum.
2. Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.
3. Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer der understøtter den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i
naturen.
4. Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og
menneskelige påvirkning, til at deltage i planlægning,
gennemførelse og evaluering af innovative processer, der
inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter.
5. Eleven kan anvende viden om og identificere naturfænomener, til gennem formidling af naturoplevelser, at stimulere nysgerrighed og erfaringsdannelse hos den pædagogiske målgruppe.
6. Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder
som ramme for det pædagogiske måltid.
7. Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe.
8. Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige
retningslinjer til at vurdere og begrunde planlægningen og
gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen.
Indhold – Natur og udeliv:
 Naturen som sanse-, lærings- og oplevelsesrum
 Viden om naturen og udelivets muligheder i forhold til:
- socialisering
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- identitet
- sansemotorisk udvikling
Kreativt arbejde med naturmaterialer
Formidling af naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe
Viden om erfaringsdannelse hos den pædagogiske målgruppe
Pædagogisk måltid i naturen
Regler og love om brug af naturen
Sikkerhed og love i forbindelse med udelivsaktiviteter
Udemiljøer og aktiviteter med fokus på fantasi og kreativitet

Digital kultur
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10,
16 og 17

1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og
igangsætte pædagogiske aktiviteter.
2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital
dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes
overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier.
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den
pædagogiske praksis.
7. Eleven kan anvende it, sociale medier og digitale medier
som formidlings-, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.
8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske
overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis.
Fagmål - ekspert niveau
1. Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter.
2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital
dannelse, til at arbejde målrettet med den pædagogiske
målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og
sociale medier.
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
legekultur, til at begrunde inddragelsen af relevante digitale
redskaber i den pædagogiske praksis.
7. Eleven kan målrettet anvende it, sociale medier og digitale
medier som formidlings-, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.
8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske
overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og
sociale medier i den pædagogiske praksis.

Indhold – Digital kultur:
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Ipad - Apps
SMTTE-modellen – planlægge og i gangsætte
Mediekultur
Digital dannelse i den pædagogiske praksis
Digital legekultur
Digitale redskaber
Digital dokumentation
Lovgivning og etiske overvejelser

Samfundsfag
Kompetencemål
3, 12 og 19

Fagmål – C-niveau
1. Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.
2. Anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og forhold sig til aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund.
3. Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at formulere løsninger på samfundsmæssige problemer.
5. Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere
samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge.

Indhold - Samfundsfag:
Økonomi:
 Globalisering - det senmoderne
 Konkurrencestaten
 Konkurrenceevne
 Økonomiske instrumenter
 Finansloven
 Fordelingspolitik
 Økonomisk vækst
Politik:
 Ideologier
 Magtens tredeling
 Partier
 Værdipolitik
 Magtfordeling - Stat, region og kommune
 Fra idé til lov
 Arbejdsmarkedet
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Dansk
Kompetencemål

Fagmål - C-niveau

7, 16 og 18

Kommunikation
1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af
relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation.
2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for
kommunikation.
3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier
hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation,
informationssøgning og formidling.
4. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og
danskfaget.
Læsning
1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og
kontekst.
2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og
dagligdag.
3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til
teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for
erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i
kritisk dialog om denne læsning.
Fortolkning
1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og
uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster.
2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller.
3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og
dagligdag, på grundlag af analyse.
4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på
grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering.
5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse
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Fremstilling
1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke
sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund
og dagligdag.
3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra
uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig
stil og grammatisk forståelse.
4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige
repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund.

Indhold - Dansk:
 Analysemodeller for fiktion
 Læsning og analyse af tekster for børn
 Læse og forstå tekster, referere, adskille indhold og egne holdninger
 Synsvinkel – hvis holdninger kommer til udtryk, og hvem ser og tolker i en bestemt tekst/situation?
 Mundtlig og skriftlig formulering
 Tekstlæsning med fokus på sprogbrug og sprogets funktion
 Struktureret analyse
 Genrekendskab – særlig vægt på børnelitteratur
 Analyse, vurdering og perspektivering af udvalgte tekster
 Produktion af egne tekster
 Vurdering af egne tekster, sprogbrug, grammatik og stavning
 Diskussion og samtale om fiktive tekster
 Informationssøgning
Bedømmelse
Temaet afsluttes med en standpunktskarakter i alle de uddannelsesspecifikke fag og
grundfagene. Standpunktskarakteren gives på baggrund af elevens faglige niveau i
det enkelte fag, og derudover anvendes projektet i den styrkede pædagogiske læreplan til bedømmelsen i de involverede fag.

Projekter i temaet Den styrkede pædagogiske læreplan
Sproglig udvikling og bevægelse
Projektet Sproglig udvikling og bevægelse placeres midt i temaforløbet og har en varighed af 5 dage.
Formål
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Igennem projektet om sproglig udvikling og bevægelse, opnår du viden om børns
sproglige udvikling, og hvorledes du kan benytte bevægelsesaktiviteter til at stimulere
børns udvikling.
Du vil lære pædagogiske aktiviteter inden for bevægelse, motorik og sanser at kende,
samt hvordan disse kan stimulere børns sproglige udvikling.
Med viden om fællesskaber og gruppedynamikker vil du lære at planlægge og igangsætte aktiviteter, som tager udgangspunkt i målgruppens ressourcer og styrker inden
for bevægelse og sproglig udvikling.
Projektet vil tage udgangspunkt i en case, hvor du, ud fra casen, skal lave et bevægelsesforløb med fokus på børns sproglige udvikling.

Pædagogik
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

4, 5, 7 og 21

17. Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem
kognition og sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter
sprogstimulerende miljøer.

Psykologi i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

4, 5, 7, 9 og 21

6. Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at
understøtte den pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter.

Bevægelses og idræt
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

4, 5, 11, 13 og 21

3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder.
Fagmål – ekspert niveau
3. Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan
forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse.

Kommunikation i den pædagogiske praksis
Kompetencemål
4, 5 og 21

Fagmål - avanceret niveau
8. Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fagpersoner.

Digital kultur
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau
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4, 5, 17 og 21

1. Eleven kan anvende digitale medier til at planlægge og
igangsætte pædagogiske aktiviteter.
Fagmål – ekspert niveau
1. Eleven kan anvende digitale medier til målrettet at

planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter.
Indhold – Pædagogik:
 Forskellige sprogstimuleringsmetoder
 Sprogudvikling i dagligdagen og sprogudviklende miljøer
Indhold – Psykologi i den pædagogiske praksis:
 Gruppedynamik i forhold til at støtte deltagelse i sociale aktiviteter
Indhold – Bevægelses og idræt:
 Planlægge, gennemføre og evalurere
 Aktivitetshjulet
Indhold – Kommunikation i den pædagogiske praksis:
 Fagsprog
 Samarbejde
Indhold – Digital kultur:
 Inddrage digitale medier
 Planlægge og igangsætte aktiviteter
Projekt i den styrkede pædagogiske læreplan
Projekt i den styrkede pædagogiske læreplan placeres i slutningen af temaforløbet og
har en varighed af 5 dage.
I projektet skal du arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, hvor du tager
udgangspunkt i den pædagogiske målgruppe fra din praktik og en relevant problemstilling fra praksis. Projektet består af en skriftlig del og en mundtlig fremlæggelse.
Du skal arbejde individuelt med en problemformulering, der tager udgangspunkt i temaet Den styrkede pædagogiske læreplan. Projektet bedømmes med en karakter.
Gennem arbejdet med problemformuleringen gives der feedup, feedback og feedforward.
Formål
Du vil få viden om den styrkede pædagogiske læreplan, og hvordan du kan arbejde
med pædagogiske aktiviteter, som understøtter børns udvikling.
Projektet er individuelt og den skriftlige del skal indeholde:
 Indledning
 Problemformulering
 Beskrivelse og begrundelse af den pædagogiske aktivitet
 Konklusion
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Fremlæggelsen skal tage udgangspunkt i den skriftlige del og skal desuden indeholde
et visuelt produkt.

Pædagogik
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 3, 4, 5, 7 og
21

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner
i pædagogiske praksis

Psykologi i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
og 21

2. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske
målgruppes leg, læring, udvikling på baggrund af viden
om psykologiske teori.

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 4, 5 ,7 og 21

3. Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for områderne musik, drama og værksted til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner.

Bevægelses og idræt
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 4, 5, 10, 11,
13 og 21

2. Eleven kan planlægge og formidle forskelige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere
bevægelseslege, der understøtte specifikke udviklings- og
læringsområder.
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og
udføre sansemotoriske aktiviteter.
Fagmål – ekspert niveau
2.

Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskelige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtte specifikke udviklings- og læringsområder.
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at begrunde og
målrette tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter.
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Natur og udeliv
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 4, 5 ,7, 10,
17 og 21

2. Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.
Fagmål – ekspert niveau
2. Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.

Indhold – Pædagogik:
 Den styrkede pædagogiske læreplan
 SMTTE
Indhold – Psykologi i den pædagogiske praksis:
 Social og personlig udvikling
Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter:
 Målrettede aktiviteter inden for musik, drama og værksted i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan.
Indhold – Bevægelse og idræt:
 Motorik
 Bevægelseslege
 Planlægning
Indhold – Natur og udeliv:
 Natur og udeliv i forhold til socialisering, identitet og sansemotorisk udvikling.

Ud i praktik - 1. skoleperiode
Varighed 15 dage
Formålet med temaet er:
Praktikforberedelse sikres ved, at du arbejder med din personlige uddannelsesplan og
med målformulering, der tager udgangspunkt i SMARTE mål. Derudover får du en
grundig indføring i hygiejne og smitteveje i institutioner, samt 14 dage med det uddannelsesspecifikke fag arbejdsmiljø og ergonomi.

Sundhed i den pædagogiske praksis
Kompetencemål Fagmål - avanceret niveau
5. Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale
procedurer for hygiejne til at kunne forebygge infektioner.

44

4, 5, 8, 10, 12,
14, 15 og 21

6. Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe.
7. Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske
målgruppe til at tage ansvar for egen personlig hygiejne.
8. Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende sygdomme og anvende viden om smitteveje til at bryde
smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner.
Fagmål - ekspert niveau
5. Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale
procedurer for hygiejne til at vurdere og begrunde det konkrete arbejde for at forebygge infektioner.
6. Eleven kan vurdere og begrunde betydningen af viden og hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad til eller
sammen med den pædagogiske målgruppe.
7. Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den pædagogiske målgruppe til at tage ansvar for egen
personlige hygiejne.
8. Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at bryde smittekæden og mindske risikoen
for institutionsinfektioner.

Indhold – Sundhed i den pædagogiske praksis:
 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejnestandarder
 Lokale procedurer og retningslinjer for hygiejne
 Almindelige forekommende sygdomme
 Smitteveje og brud på smittekæden
 Infektioner herunder institutionsinfektioner
 Fødevarehygiejne
 Egenkontrol
 Støtte og motivere til personlig hygiejne

Arbejdsmiljø og ergonomi
Kompetencemål
15, 17, 18, 19, 20
og 21

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at planlægge og udføre arbejdsopgaver.
2. Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi,
hjælpemidler og ergonomiske teknikker.
3. Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, til at reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.
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4. Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet som pædagogisk assistent, til at reflektere
over egen rolle i forhold til udviklingen af et godt fysisk og
psykisk arbejdsmiljø.
5. Eleven kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører
til løsning af problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
6. Eleven kan anvende lokale retningslinjer og procedurer, til
at medvirke i igangsættelse af kriseberedskab.
Indhold – Arbejdsmiljø og ergonomi:

















Indeklima
Miljøvenlige rengøringsmidler
Indretning
Ergonomipyramiden
Forflytningsguide
Velfærdsteknologi som redskab til forebyggelse af arbejdsbelastninger
Tryghedsskabende kommunikation
Faktorer der fører til konflikter og vold
Forebyggelse/reaktioner på vold
APV
Trivselsmålinger
Samarbejde med fokus på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø
Stress
Mobning
Tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant
Kriseberedsskab

Bedømmelse
Temaet afsluttes med en standpunktskarakter i faget. Standpunktskarakteren gives
på baggrund af elevens faglige niveau.
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Læringsaktivitet: 2. skoleperiode
Denne skoleperiode indledes med en opsamling af dit arbejde med praktikmålene,
samt refleksioner over din faglige og personlige læring, relateret til den teoretiske viden. Overgangen mellem praktik og skole sikres ved, at de uddannelsesspecifikke fag
tager udgangspunkt i din praktikerfaring.
På baggrund af den løbende bedømmelse af din præstation i læringsaktiviteterne, din
udvikling i forhold til læringsmålene og uddannelsens fagmål og kompetencemål, vil
fagunderviserne afgive en delkarakter ved slutningen af skoleperioden.
I grundfagene trækkes enten samfundsfag eller dansk til prøve, som afholdes sidst i
2. skoleperiode.
Varighed
2. skoleperiode varer 90 dage.
Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr. uge. Der er i gennemsnit 30 skemalagte lektioner pr. uge.
Læringsmetode
Læringsaktiviteterne tilrettelægges så du tilegner dig viden inden for det erhvervsfaglige område.
Digitale medier inddrages systematisk, hvor det er relevant og understøtter din læring, videndeling og det kollaborative samarbejde i læringsaktiviteterne.
I skoleperioden er der tilrettelagt to projekter Børns seksualitet og kønsroller og Læring og inkluderende fællesskaber.
Feedback foregår løbende i læringsaktiviteterne både i forhold til dit faglige niveau og
dine studietekniske evner.
Du skal ud over de skemalagte timer arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre elever med eksempelvis:




Refleksioner og dokumentation i forhold til din egen kompetenceudvikling –
LURE-bog anvendes
Forberedelse til undervisningen
Arbejde med personlige mål, som forberedelse til praktikken
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Oversigt over 2. skoleperiodes læringsaktiviteter
Varighed 18 uger
Læringsaktivitet

Varighed

Ind fra praktik – anden del af 1. praktik

5 dage

Læring og inkluderende fællesskaber i den pædagogiske praksis 62 dage
Grundfagsprøve

3 dage

Ud i praktik 2

5 dage

Valgfri specialefag

2 uger

Valgfag

1 uge

Ind fra praktik – anden del af 1. praktik
Varighed 5 dage
Formålet med temaet er:
Temaet indledes med en opsamling af dit arbejde med praktikmålene, samt refleksioner over din faglige og personlige læring, relateret til den teoretiske viden. Overgangen mellem praktik og skole sikres ved, at de uddannelsesspecifikke fag tager udgangspunkt i din praktikerfaring.

Pædagogik
Kompetencemål Fagmål - avanceret niveau
1

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i
pædagogiske praksis.
16.Eleven kan anvende viden om fælleskaber, inklusion og
mangfoldighed til selvstændigt at understøtte inkluderende
miljøer.

Indhold - Pædagogik:
 Læreplaner
 SMTTE
 Inklusion
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Psykologi i den pædagogiske praksis
Kompetencemål
4 og 10

Fagmål - avanceret niveau
9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologiske og kognitivt psykologi til selvstændigt og i samarbejde med andre
arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring
og udvikling.

Indhold – Psykologi i den pædagogiske praksis:
 Kognitiv psykologi

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål
1

Fagmål - avanceret niveau
4. Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske,
musiske og praktiske forløb i forhold til den pædagogiske
målgruppe.

Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter:
 Planlægge, igangsætte og udføre aktiviteter

Bevægelse og idræt
Kompetencemål
1

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og
idræt til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling og trivsel.
3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts - og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen
oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder.
Fagmål – ekspert niveau
1. Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og
idræt til at begrunde, hvordan der arbejdes målrettet med
at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling og trivsel.
3. Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede
inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre
den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse.

Indhold – Bevægelse og idræt:
 Inkluderende bevægelsesaktiviteter
 Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter
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Kommunikation i den pædagogiske praksis
Kompetencemål
18

Fagmål - avanceret niveau
8 Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fagpersoner.

Indhold – Kommunikation i den pædagogiske praksis:
 Professionel kommunikation med andre faggrupper

Læring og inklusion i den pædagogiske praksis
Varighed 62 dage
Formålet med temaet er:
Du vil i temaet arbejde med begreberne læring og inklusion koblet til en forståelse af,
hvordan de anvendes i den pædagogiske arbejde.
Du vil opnå kompetencer til at varetage det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i
læring og inklusion. Ovenstående skal sikre, at der skabes en stærk kobling med teori
og praksis – transfer.
Alle fagene vil arbejde med udvalgte mål, der understøtter temaets rammesætning.
Rammesætningen understøttes ligeledes af to udvalgte projekter.

Pædagogik
Kompetencemål
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10 og 21

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den
pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske
forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i pædagogiske praksis.
5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes ressourcer, handlekompetencer og mestring i hverdagen.
9. Eleven kan anvende viden om, hvordan serviceloven, dagtilbudsloven og folkeskoleloven danner grundlag og ramme for
den pædagogiske praksis.
10. Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-,
underretningspligt -, oplysningspligt- og tavshedspligt, til at
arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor.
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12. Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan inddrages i det tværfaglige
samarbejde.
13. Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet.
14. Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgsvigt i arbejdet med den pædagogiske målgruppe.
15. Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og
arbejde med målgruppens trivsel, læring og udvikling.
16. Eleven kan anvende viden om fælleskaber, inklusion og
mangfoldighed til selvstændigt at understøtte inkluderende
miljøer.
18. Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have indflydelse på kønsroller og stereotyper.
Indhold - Pædagogik:
 Kønsroller og stereotyper
 Etiske overvejelser i forhold til køn
 Inklusion og inkluderende miljøer
 Mestring
 Ressourceperspektiv
 Anerkendelse
 Rollemodel
 Handlekompetencer hos den pædagogiske målgruppe
 Fællesskaber
 Relationer
 Relationsdannelse
 Det faglige ansvar for relationen
 Aktuelle pædagogiske retninger
 Serviceloven
 Magtanvendelse
 Handleplaner for institutionen og for individet
 Omsorg og omsorgssvigt - med vægt på omsorg

Psykologi i den pædagogiske praksis
Kompetencemål
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13 og
21

Fagmål - avanceret niveau
5. Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af
køn og kønsidentitet, til at understøtte den pædagogiske
målgruppes udvikling og identitetsdannelse.
8. Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager socialt sammenspil og deltagelse i fællesskaber.
9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologiske og kognitivt psykologi til selvstændigt og i samarbejde med andre
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arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring
og udvikling.
11.Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressources orienteret med den pædagogiske målgruppe.
Indhold – Psykologi i den pædagogiske praksis:
 Psykosocial forståelse af kønsroller og kønsidentitet
 Social psykologi
 Kognitiv psykologi
 Relationsdannelse og samspil
 Inklusion og fællesskaber
 Igangsættelse af inkluderende aktiviteter
 Normalitet og afvigelse
 Udviklingsforstyrrelser
 Funktionsnedsættelser
 Misbrugsproblematikker

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10
og 21

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og
kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe.
2. Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske
målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted.
4. Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske,
musiske og praktiske forløb i forhold til den pædagogiske
målgruppe.
5. Eleven kan anvende viden om inklusion, fællesskaber og
forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde
og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter.
6. Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring.
7. Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller til at understøtte den
pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser.
8. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger til selvstændigt at planlægge og
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igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter
målgruppens autonomi, integritet og værdighed.
9. Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer til
selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens dannelse og sociale kompetencer.
Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter:
 Planlægge, igangsætte og udføre aktiviteter inden for musik, drama og værksted
 Form, materialer og teknikker inden for værksted
 Form, materialer og teknikker inden for drama
 Teknikker inden for musik
 Æstetikbegrebet
 Æstetiske læreprocesser
 Legen i forhold til æstetisk udvikling og læring
 Planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb
 Kulturæstetiske processer og dannelse
 Kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller
 Kulturbegreb
 Fællesskaber
 Planlægning af inklusionsfremmende aktiviteter med udgangspunkt i målgruppens kulturelle baggrund og udtryksformer
 Planlægning og igangsætning af aktiviteter, der medinddrager og understøtter
målgruppens autonomi, integritet og værdighed.
 Aktiviteter der fremmer sociale kompetencer

Bevægelse og idræt
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 5, 6, 8, 10,
12, 13, 14 og 21

1. Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og idræt
til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske
og sociale udvikling og trivsel
2.Eleven kan planlægge og formidle forskelige bevægelseslege i
kreative og fantasifuld rammer samt organisere bevægelseslege,
der understøtte specifikke udviklings- og læringsområder
3.Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts - og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder
4.Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe
5.Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre
sansemotoriske aktiviteter
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6.Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og
psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer
gennem fysisk aktivitet.
7.Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne
tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv
kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe
Fagmål – ekspert niveau
1.Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og idræt
til at begrunde, hvordan der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling og trivsel.
2.Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder
3.Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede
inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre den
pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af
glæde ved bevægelse.
4.Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe
5.Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
motoriske udvikling og sansning til at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske aktiviteter.
6.Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og
psykisk funktionsevne til selvstændigt at deltage i planlægningen
af innovative bevægelsesaktiviteter, der arbejder målrettet med
udvikling af målgruppens egne handlekompetencer hos den pædagogiske målgruppe.
7.Eleven kan gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe
Indhold – Bevægelse og idræt:
 Handlekompetencer gennem fysisk aktivitet i forhold til mennesker med nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne
 Bevægelsesaktiviteter for mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
 Viden om, understøttelse og udvikling af kropsbevidsthed
 Inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter
 Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter
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Sundhed i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 4, 5, 8, 10,
11, 12, 14 og 21

3. Eleven kan anvende viden om kostens og måltidet betydning
for sundhed, trivsel og socialisering til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet.
4. Eleven kan anvende viden om seksualitet til at understøtte
kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske
målgruppe.
Fagmål – ekspert niveau
3. Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og socialisering til at begrunde og
vurdere tilrettelagte måltider som målrettet pædagogisk aktivitet.
4. Eleven kan anvende viden om seksualitet til at vurdere og
begrunde aktiviteter der understøtter kropsbevidsthed og
identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe.

Indhold – Sundhed i den pædagogiske praksis:
 Kropsbevidsthed og identitetsudvikling i forhold til målgruppens seksualitet
 De officielle kostråd i den pædagogiske praksis
 Maden/kosten og måltidets betydning
 Måltidet som pædagogisk aktivitet

Kommunikation i den pædagogiske praksis
Kompetencemål
1, 2, 3, 7, 8, 9, 14,
16, 18, 19, 20 og
21

Fagmål - avanceret niveau
4 Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til
rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe
samt familie og pårørende.
7. Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med det
øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper.
8. Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet
med kollegaer og andre fagpersoner.
9. Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter,
konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse.
10. Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den pædagogiske målgruppe.

Indhold – Kommunikation i den pædagogiske praksis:
 Professionel kommunikation med andre faggrupper
 Redskaber og metoder til rådgivning og vejledning
 Konflikter
 Retningslinjer i forhold til konflikthåndtering
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Konflikthåndtering i forhold til den pædagogiske målgruppe
Voldsforebyggelse

Natur og udeliv
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11 og 21

1. Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb,
der anvender naturen som sanserum, læringsrum og
oplevelsesrum.
2. Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.
3. Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes
fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen.
4. Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og
menneskelige påvirkning, til at inddrage bæredygtighed i
de pædagogiske aktiviteter.
5. Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til gennem formidling af naturoplevelser at stimulere nysgerrighed og erfaringsdannelse hos den pædagogiske målgruppe.
6. Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for
det pædagogiske måltid.
7. Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud til at igangsætte friluftsaktiviteter
målrettet den pædagogiske målgruppe.
Fagmål – ekspert niveau
1. Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som
sanserum, læringsrum og oplevelsesrum.
2. Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.
3. Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluring af innovative processer der understøtter den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde
med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen.
4. Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og
menneskelige påvirkning, til at deltage i planlægning,
gennemførelse og evaluering af innovative processer, der
inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter.
5. Eleven skal kunne anvende viden om og identificere naturfænomener, til gennem formidling af naturoplevelser,
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at stimulere nysgerrighed og erfaringsdannelse hos den
pædagogiske målgruppe.
6. Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder
som ramme for det pædagogiske måltid.
7. Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe.
Indhold – Natur og udeliv:
 Naturfænomener og læring
 Sansemotoriske udvikling i naturen
 Kreativt og fantasifuldt arbejde med genbrugsmaterialer
 Innovative arbejde i naturen
 Bæredygtighed, naturens ressourcer og menneskelige påvirkning i forhold;
 Kredsløb
 Fødekæde
 Økologi
 Klima
 Formidling af naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe
 Viden om erfaringsdannelse hos den pædagogiske målgruppe
 Naturvejledningstilbud i nærområdet
 Friluftspolitik
 Planlægge og igangsætte friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen

Digital kultur
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 4, 5, 7, 10, 16,
17 og 18

1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og
igangsætte pædagogiske aktiviteter.
3. Eleven kan anvende om sociale mediers betydning i forhold
til socialisering, identitets- og relationsdannelse.
4. Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer.
7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings-, kommunikations-, og dokumentationsredskaber i
den pædagogiske praksis.
Fagmål – ekspert niveau
1. Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter.
3. Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i
forhold til socialisering, identitets- og relationsdannelse.
4. Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige
digitale medier til målrettet pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer.
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7. Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier
som formidlings-, kommunikations-, og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.

Indhold – Digital kultur:
 Sociale medier
 Socialisering – sociale medier
 Identitet- og relationsdannelse – sociale medier
 Digitale medier til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter
 Kreative og æstetiske udtryksformer
 Digital formidling
 Digital kommunikation

Samfundsfag
Kompetencemål
3, 19 og 21

Fagmål - avanceret niveau
1. Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.
4. Anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde.
5. Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere
samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge.

Indhold - Samfundsfag:
Sociologi:
 Det senmoderne samfund
 Dobbelt socialisering
 Socialisering
 Inklusion
 Livsform
 Levevilkår
 Livskvalitet
Projekt
Du skal arbejde med et prøvesrettet, relevant projekt. I projektet skal du arbejde med
samfundsmæssige problemstillinger og inddrage politik, økonomi og sociologi. Du skal
kunne argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdning. I samarbejde
med underviseren skal du formulere en problemformulering, som projektet skal tage
udgangspunkt i. Igennem projektet skal du kunne opsøge og validere ift. kildekritik.

Samfundsfag - Projekt
Kompetencemål

Fagmål – avanceret niveau
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3,12,19 og 21

1. Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.
2. Anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og forhold sig til aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund.
3. Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at formulere løsninger på samfundsmæssige problemer.
4. Anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde.
5. Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere
samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge.

Indhold – Samfundsfag:
 Politik
 Økonomi
 Sociologi

Dansk
Kompetencemål

Fagmål - C-niveau

7, 16 og 18

Kommunikation
1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af
relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation.
2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for
kommunikation.
3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier
hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation,
informationssøgning og formidling.
4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå
i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne kommunikation.
5. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og
danskfaget.
Læsning
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1.

Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og
kontekst.
2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og
dagligdag.
3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til
teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for
erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i
kritisk dialog om denne læsning.
Fortolkning
1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og
uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster.
2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller.
3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og
dagligdag, på grundlag af analyse.
4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på
grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering.
5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse.
Fremstilling
1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke
sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund
og dagligdag.
3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra
uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig
stil og grammatisk forståelse.
4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige
repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund.
Indhold - Dansk:
 Analysemodeller for fiktion og nonfiktion
 Læse og forstå tekster, referere, adskille indhold og egne holdninger
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Synsvinkel – hvis holdninger kommer til udtryk, og hvem ser og tolker i en bestemt tekst/situation?
Mundtlig og skriftlig formulering
Tekstlæsning med fokus på sprogbrug og sprogets funktion
Struktureret analyse
Kommunikationsmodellen
Mediers udtryksform og funktion i samfundet
Argumentation
Genrekendskab – særlig vægt på noveller og artikler
Analyse, vurdering og perspektivering af udvalgte tekster
Produktion af egne tekster
Vurdering af egne tekster, sprogbrug, grammatik og stavning
Diskussion og samtale om fiktive og non-fiktive tekster
Informationssøgning

Bedømmelse
Temaet afsluttes med en standpunktskarakter i alle de uddannelsesspecifikke fag og
grundfagene. Standpunktskarakteren gives på baggrund af dit faglige niveau i det enkelte fag. Derudover anvendes projektet Læring og inklusion i den pædagogiske praksis til bedømmelsen i de involverede fag.

Projekter i temaet Læring og inklusion i den pædagogiske
praksis
Seksualitet og kønsroller
Projektet Seksualitet og kønsroller placeres midt i temaforløbet og har en varighed af
4 dage.
Formål
Igennem projektet vil du skulle arbejde med børns seksualitet og kønsroller samt
hvordan du som Pædagogisk assistent kan arbejde med børnenes kønsidentitet og
seksualitet gennem aktiviteter og pædagogiske tiltag.
Projektet vil give dig viden om hvilken betydning børns kønsroller har for udviklingen
af børnenes kønsidentitet.
Projektet vil fokusere på kulturens betydning for børnenes kropsbevidsthed og kønsidentitet - og hvordan du kan igangsætte pædagogiske aktiviteter som understøtter
og stimulere børns kønsidentitet og kropsbevidsthed.
Projekt og fremlæggelser laves i grupper.
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Pædagogik
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

2, 4, 5, 8, 10 og 21

18. Eleven kan reflektere over, hvordan den pædagogiske
praksis kan have indflydelse på kønsroller og stereotyper.

Psykologi i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

4, 5, 8 og 21

5. Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af
køn og kønsidentitet til at understøtte den pædagogiske
målgruppes udvikling og identitetsdannelse.

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål
2, 4, 5, 8, 10 og 21

Fagmål - avanceret niveau
7. Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller til at understøtte den
pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser.

Sundhed i den pædagogiske praksis
Kompetencemål
2, 4, 5, 8, 10 og 21

Fagmål - avanceret niveau
4. Eleven kan anvende viden om seksualitet til at understøtte
kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe.
Fagmål – ekspert niveau
4. Eleven kan anvende viden om seksualitet til at vurdere og
begrunde aktiviteter, der understøtter kropsbevidsthed og
identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe.

Indhold – Pædagogik:
 Kønsroller
 Stereotyper
Indhold – Psykologi i den pædagogiske praksis:
 Køn og kønsidentitet
Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter:
 Kulturens betydning på kønsroller
Indhold – Sundhed i den pædagogiske praksis:
 Seksualitet
 Kropsbevidsthed
 Identitetsudvikling
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Læring og inklusion i den pædagogiske praksis
Projektet Læring og inklusion i den pædagogiske praksis placeres i slutningen i temaforløbet og har en varighed af 5 dage.
Du skal arbejde individuelt med en problemformulering, der tager udgangspunkt i Læring og inklusion. Projektet bedømmes mundtligt ud fra fremlæggelsen. Gennem arbejdet med problemformuleringen gives der feedup, feedback og feedforward.
Projektet består af en skriftlig del og en mundtlig fremlæggelse.
Formål
Igennem projektet vil du lære, hvordan man arbejder med inklusion og fællesskaber
med en konkret målgruppe, og hvordan inklusion kan skabe læring hos børn.
Du vil blive bevidst om, hvilke aktiviteter der er inkluderende for fællesskabet, og
hvilke aktiviteter som er ekskluderende.
Du vil få forståelse for inklusionsbegrebet og begrebet fællesskaber, og hvilken betydning det har i forhold til pædagogiske aktiviteter, socialisering og børns udvikling af
identitet.
Du skal lave et pædagogisk forløb, som tager udgangspunkt i din viden om inklusion i
fællesskabet og børns læring.
Projektet er individuelt og den skriftlige del skal indeholde:
 Indledning
 Problemformulering
 Beskrivelse og begrundelse af den pædagogiske aktivitet
 Konklusion
Fremlæggelsen skal tage udgangspunkt i den skriftlige del og skal desuden indeholde
et visuelt produkt.

Pædagogik
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 4, 5, 7, 10 og 21

16. Eleven kan anvende inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at understøtte inkluderende miljøer.

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 4, 5, 7, 10 og 21

5. Eleven kan anvende viden om inklusion, fællesskaber og
forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde
og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter.

Bevægelse og idræt
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau
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1, 4, 5, 10, 11 og
21

3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts - og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder.
Fagmål – ekspert niveau
3. Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts - og bevægelsesaktiviteter kan
forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse.

Natur og udeliv
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 4, 5 og 21

2. Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.
Fagmål – ekspert niveau
2. Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.

Digital kultur
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 4, 5, 10, 17 og
21

3. Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i
forhold til socialisering, identitets- og relationsdannelse.
Fagmål – ekspert niveau
3. Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relationsdannelse.

Indhold – Pædagogik:
 Inklusion
 Mangfoldighed
 Inkluderende miljøer
Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter:
 Inklusion
 Kulturelle baggrunde og udtryksformer
Indhold – Bevægelses og idræt:
 Idræts- og bevægelsesaktiviteter
 Planlægning
 Gennemførsel
Indhold – Natur og udeliv:
 Natur
 Udeliv
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Indhold – Digital kultur:
 Sociale medier

Ud i praktik – 2. skoleperiode
Varighed 2 dage
Formålet med temaet er:
Praktikforberedelse sikres ved, at du arbejder med din personlige uddannelsesplan,
samt med målformulering, der tager udgangspunkt i SMARTE mål.
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Læringsaktivitet: 3. skoleperiode
Denne skoleperiode indledes med en opsamling af dine praktikoplevelser samt refleksioner over din faglige og personlige læring, relateret til den teoretiske viden. Overgangen mellem praktik og skole sikres ved at de uddannelsesspecifikke fag tager udgangspunkt i din praktikerfaring.
Undervisningen tager udgangspunkt i din professionelle rolle som pædagogisk assistent, og du skal oparbejde kompetencer i forhold til egne faglige refleksioner.
Temaet afsluttes med to prøver – én i det uddannelsesspecifikke fag og én afsluttende
prøve.
Varighed
3. skoleperiode varer 45 dage for EUD-elever. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr.
uge. Der er i gennemsnit 30 skemalagte lektioner pr. uge.
3. skoleperiode varer 30 dage for EUV-elever. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr.
uge. Der er i gennemsnit 30 skemalagte lektioner pr. uge.
Læringsmetode
Læringsaktiviteterne tilrettelægges, så du tilegner dig viden inden for det erhvervsfaglige område.
Digitale medier inddrages systematisk, hvor det er relevant og understøtter din læring, videndeling og det kollaborative samarbejde i læringsaktiviteterne.
I skoleperioden er der tilrettelagt et projekt Kulturmødet. Projektet skal løses individuelt, tager udgangspunkt i en problemformulering og afsluttes med en fremlæggelse og
bedømmelse.
Feedback foregår løbende i læringsaktiviteterne.
Du skal ud over de skemalagte timer arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre elever med eksempelvis:



Refleksioner og dokumentation i forhold til din egen kompetenceudvikling –
LURE-bog anvendes.
Forberedelse til undervisningen.
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Oversigt over 3. skoleperiodes læringsaktiviteter
EUD-elever
Varighed 9 uger
Læringsaktivitet

Varighed

Den professionelle pædagogiske assistent

35 dage

Prøve i uddannelsesspecifikke fag

3 dage

Afsluttende prøve

5 dage

Afsluttende prøve

1 dag

Afslutning

1 dag

Den professionelle pædagogiske assistent
Varighed 35 dage
Formålet med temaet er
Temaet indledes med en opsamling af dit arbejde med praktikmålene, samt refleksioner over din faglige og personlige læring relateret til den teoretiske viden. Overgangen mellem praktik og skole sikres ved, at de uddannelsesspecifikke fag tager udgangspunkt i din praktikerfaring.
Dette tema vil danne grundlag for, at du som elev får en samlet forståelse for din profession som pædagogisk assistent. Der vil derfor lægges særlig vægt på dine faglige
refleksioner og etiske overvejelser i faglig kontekst.
Gennem hele skoleperioden arbejdes der med at opfylde alle fagmål og kompetencemål for uddannelsen.

Pædagogik
Kompetencemål
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 og med
særligt fokus på
mål 21

Fagmål – avanceret niveau
1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med
den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling, læring og
dannelse.
6. Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idehistorie
forholde sig til etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis.
7. Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie
og betydning for dannelse, opdragelse herunder demokrati
og medbestemmelse.
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8. Eleven kan anvende viden om etablering af den pædagogiske sektor og bevægelse fra omsorg og pasning til udvikling
og læring, til at forstå egen fagprofessionelle rolle.
12. Eleven kan reflektere over egen pædagogisk praksis, som en
velfærdsopgave der er styret af politiske retningslinjer og
beslutninger, udmøntet i lokaleretningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutions niveau.
13. Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan inddrages i det tværfaglige
samarbejde.
Indhold - Pædagogik:
 Klassiske pædagogiske retninger
 Historisk perspektiv på den pædagogiske praksis
 Pædagogisk idéhistorie
 Etik og etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde
 Dannelse og opdragelse herunder demokrati og medbestemmelse
 Politiske retningslinjer:
 Stat
 Region
 Kommune
 Institution
 Den pædagogiske sektors udvikling fra pasning til læring
 Det pædagogiske arbejde som en velfærdsopgave
 Den professionelle fagperson
 Refleksion over egen fagrolle
 Tværfagligt samarbejde
 Samarbejdsorganisationer

Psykologi i den pædagogisk praksis
Kompetencemål
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13 og
21

Fagmål – avanceret niveau
3. Eleven kan anvende viden om udviklings-og socialpsykologi
til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evnen til at indgå i relationer.
7. Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydning af kulturelle forskelligheder i igangsættelse af pædagogiske aktiviteter og i arbejdet med at understøtte pædagogiske læringsmiljøer.
8. Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager socialt sammenspil og deltagelse i fællesskaber.
9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologiske og kognitivt psykologi til selvstændigt og i samarbejde med andre
arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring
og udvikling.
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10. Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller
hæmme den pædagogiske målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter og fællesskaber.
11. Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressources orienteret med den pædagogiske målgruppe.
Indhold – Psykologi i den pædagogiske praksis:
 Kulturelle forskelligheder
 Kulturelle forskelligheder i forhold til igangsættelse af pædagogiske aktiviteter
og understøtte pædagogiske læringsmiljøer

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål Fagmål – avanceret niveau
1, 5, 7, 8 og 21

1. Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet
inden for områderne musik, drama og værksted og kunne
igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe.
2. Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker
til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe
inden for områderne musik, drama og værksted.
5 Eleven kan anvende viden om inklusion, fællesskaber og
forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde
og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter.
7. Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser.
9. Eleven kan anvendeviden om kulturæstetiske processer til
selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet
med aktiviteter, som fremmer målgruppens dannelse og sociale kompetencer.

Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter:
 Planlægge, igangsætte og udføre aktiviteter inden for musik, drama og værksted
 Kulturbegrebet og kulturens betydning
 Kulturæstetiske processer og dannelse
 Planlægning af inklusionsfremmende aktiviteter med udgangspunkt i målgruppens kulturelle baggrund og udtryksformer
 Planlægning af/ fokus på, af aktiviteter der støtter og fremmer fællesskaber for
målgruppen
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Bevægelse og idræt
Kompetencemål
1, 2, 5, 6, 8, 10,
12, 13, 14 og 21

Fagmål - avanceret niveau
1. Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og
idræt til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling og trivsel.
2. Eleven kan planlægge og formidle forskelige bevægelseslege i kreative og fantasifuld rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og
læringsområder.
3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts - og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede
deltagelsesmuligheder.
4. Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt
lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe.
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og
udføre sansemotoriske aktiviteter.
8. Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige påvirkning af børn,
unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse.
Fagmål - Ekspert niveau
1. Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og
idræt til at begrunde, hvordan der arbejdes målrettet med
at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale
udvikling og trivsel.
2. Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder.
3. Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan
forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse.
4. Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt
lokale politikker og indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe.
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning til at begrunde og

70

målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske
aktiviteter.
8. Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af
børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede pædagogiske aktiviteter.
Indhold – Bevægelse og idræt:
 Det lokale foreningsliv, lokale politikker og indsatsområder
 Samfundets påvirkning af målgruppens bevægelsesvaner og kropsforståelse
 Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter
 Inkluderende bevægelsesaktiviteter

Sundhed i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål – avanceret niveau

4, 8, 10, 12, 14, 15
og 21

5. Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og
lokale procedurer for hygiejne til at kunne forebygge infektioner.
6. Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af
fødevarer, når der tilberedes mad til eller sammen med
den pædagogiske målgruppe.
7. Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe til at tage ansvar for egen personlig hygiejne.
8. Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende sygdomme og anvende viden om smitteveje til
at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner.
9. Eleven kan anvende viden om lokale procedurer og handle i
forhold til egen rolle og ansvar ved håndtering af medicin i
den pædagogiske praksis.
Fagmål – ekspert niveau
6

7

8

9

Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og
lokale procedurer for hygiejne til at vurdere og begrunde
det konkrete arbejde for at forebygge infektioner.
Eleven kan vurdere og begrunde betydningen af viden og
hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes
mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe.
Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og
motivere den pædagogiske målgruppe til at tage ansvar for
egen personlige hygiejne.
Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner.
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10 Eleven kan anvende viden om lokale procedurer til at vurdere og begrunde egen rolle og ansvar ved håndtering af
medicin i den pædagogiske praksis.
Indhold – Sundhed i den pædagogiske praksis:
 Håndtering af medicin i den pædagogiske praksis:
- Egen rolle og ansvar
- Lokale procedurer

Kommunikation i den pædagogiske praksis
Kompetencemål
1, 2, 3, 7, 8, 9, 14,
16, 18, 19, 20 og
21

Fagmål – avanceret niveau
1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –
metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre
fagpersoner.
2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe.

Indhold – Kommunikation i den pædagogiske praksis:
 Kommunikationsteori og metoder
 Verbal og non-verbal kommunikation

Natur og udeliv
Kompetencemål

Fagmål – avanceret niveau

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11 og 21

1. Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der
anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum.
7. Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den
pædagogiske målgruppe.
Fagmål – ekspert niveau
1. Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum.
7. Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik
og lokale naturvejledningstilbud til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe.

Indhold – Natur og udeliv:
 Naturen som sanse-, oplevelses- og læringsrum
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Digital kultur
Kompetencemål

Fagmål – avanceret niveau

1, 3, 8, 16, 17 og
21

6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, socialeog digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrke livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings-, kommunikations-, og dokumentationsredskaber i
den pædagogiske praksis.
8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske
overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den
pædagogiske praksis.
Fagmål – ekspert niveau
6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, socialeog digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrke livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
7. Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier
som formidlings-, kommunikations-, og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.
8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske
overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale
og sociale medier i den pædagogiske praksis.

Indhold – Digital kultur:
 Velfærdteknologi
 Digitale og sociale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket
livskvalitet
 It, sociale og digitale medier som dokumentationsredskab
 Lovgivning og etik

Temaoversigt: 3. skoleperiode
EUV-elever 1-2-3
Varighed 6 uger
Læringsaktivitet

Varighed

Den professionelle pædagogiske assistent

20 dage

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag

3 dage

Afsluttende prøve

5 dage

Afsluttende prøve

1 dag

Afslutning

1 dag
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Den professionelle pædagogiske assistent
Varighed 20 dage
Formålet med temaet er
Temaet indledes med en opsamling af dit arbejde med praktikmålene, samt refleksioner over din faglige og personlige læring relateret til den teoretiske viden. Overgangen mellem praktik og skole sikres ved, at de uddannelsesspecifikke fag tager udgangspunkt i din praktikerfaring.
Dette tema vil danne grundlag for, at du som elev for en samlet forståelse for din profession som pædagogisk assistent. Der vil derfor lægges særlig vægt på dine faglige
refleksioner og etiske overvejelser i faglig kontekst.
Gennem hele skoleperioden arbejdes der med at opfylde alle fagmål og kompetencemål for uddannelsen.

Pædagogik
Kompetencemål

Fagmål – avanceret niveau
6. Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idehistorie
forholde sig til etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis.

Indhold - Pædagogik:
 Pædagogisk idéhistorie
 Etik og etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde

Psykologi i den pædagogisk praksis
Kompetencemål
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13 og
21

Fagmål – avanceret niveau
3. Eleven kan anvende viden om udviklings-og socialpsykologi
til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evnen til at indgå i relationer.
7. Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydning af
kulturelle forskelligheder i igangsættelse af pædagogiske
aktiviteter, og i arbejdet med at understøtte pædagogiske
læringsmiljøer.
8. Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og
afvigelse, til at igangsætte inkluderende aktiviteter, der
inddrager socialt sammenspil og deltagelse i fællesskaber.
9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologiske og kognitivt psykologi til selvstændigt og i samarbejde med andre
arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring og udvikling.
10.Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den pædagogiske målgruppes motivation, til at
deltage i pædagogiske aktiviteter og fællesskaber.
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11.Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressources orienteret med den pædagogiske målgruppe.
Indhold – Psykologi i den pædagogiske praksis:
 Kulturelle forskelligheder
 Kulturelle forskelligheder i forhold til igangsættelse af pædagogiske aktiviteter og understøttelse af pædagogiske læringsmiljøer

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål Fagmål – avanceret niveau
7. Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser.
9. Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer til
selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet
med aktiviteter, som fremmer målgruppens dannelse og sociale kompetencer.
Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter:
 Planlægge, igangsætte og udføre aktiviteter inden for musik, drama og værksted
 Kulturbegrebet og kulturens betydning
 Kulturæstetiske processer og dannelse
 Planlægning af inklusionsfremmende aktiviteter med udgangspunkt i målgruppens kulturelle baggrund og udtryksformer
 Fokus på aktiviteter der fremmer og støtter fællesskaber

Bevægelse og idræt
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 2, 5, 6, 8, 10,
12, 13, 14 og 21

1. Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og idræt
til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske
og sociale udvikling og trivsel.
2.Eleven kan planlægge og formidle forskelige bevægelseslege i
kreative og fantasifuld rammer samt organisere bevægelseslege,
der understøtte specifikke udviklings- og læringsområder.
3.Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts - og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever
glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder.
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5.Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre
sansemotoriske aktiviteter.
8.Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og
voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse.

Fagmål - ekspert niveau
1. Eleven kan anvende viden om leg, sanser, bevægelse og
idræt til at begrunde, hvordan der arbejdes målrettet med at
understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling og trivsel.
2. Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere
bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og
læringsområder.
3. Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede
inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre
den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse.
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes
motoriske udvikling og sansning til at begrunde og målrette
tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske aktiviteter.
8. Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af
børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse
og på denne baggrund begrunde målrettede pædagogiske aktiviteter.
Indhold – Bevægelse og idræt:
 Samfundets påvirkning af målgruppens bevægelsesvaner og kropsforståelse
 Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter
 Inkluderende bevægelsesaktiviteter

Sundhed i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål – avanceret niveau

4, 8, 10, 12, 14, 15 5. Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og loog 21
kale procedurer for hygiejne til at vurdere og begrunde det
konkrete arbejde for at forebygge infektioner.
6. Eleven kan vurderer og begrunde betydningen af viden om
hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad
til eller sammen med den pædagogiske målgruppe.
7. Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og
motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for
egen personlig hygiejne.
8. Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner.
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9. Eleven kan anvende viden om lokale procesdurer til at vurdere og begrunde egen rolle og ansvar ved håndtering af
medicin i den pædagogiske praksis.
Fagmål – ekspert niveau
5. Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne til at vurdere og begrunde det
konkrete arbejde for at forebygge infektioner.
6. Eleven kan vurdere og begrunde betydningen af viden og
hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad
til eller sammen med den pædagogiske målgruppe.
7. Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og
motivere den pædagogiske målgruppe til at tage ansvar for
egen personlige hygiejne.
8. Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner.
9. Eleven kan anvende viden om lokale procedurer til at vurdere og begrunde egen rolle og ansvar ved håndtering af
medicin i den pædagogiske praksis.
Indhold – Sundhed i den pædagogiske praksis:
 Håndtering af medicin i den pædagogiske praksis:
- Egen rolle og ansvar
- Lokale procedurer

Kommunikation i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål – avanceret niveau

1, 2, 3, 7, 8, 9, 14,
16, 18, 19, 20 og
21

1 Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –
metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner.
2 Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den
pædagogiske målgruppe.

Indhold – Kommunikation i den pædagogiske praksis:
 Kommunikationsteori og metoder
 Verbal og non-verbal kommunikation

Natur og udeliv
Kompetencemål

Fagmål – avanceret niveau
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11 og 21

1. Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der
anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum.
7. Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den
pædagogiske målgruppe.
Fagmål – ekspert niveau
1. Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum,
læringsrum og oplevelsesrum.
7. Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik
og lokale naturvejledningstilbud til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe.

Indhold – Natur og udeliv:
 Naturen som sanse-, oplevelses- og læringsrum

Digital kultur
Kompetencemål

Fagmål – avanceret niveau

1, 3, 8, 16, 17 og
21

6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, socialeog digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrke livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings-, kommunikations-, og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.
8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i
den pædagogiske praksis.
Fagmål – ekspert niveau
6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, socialeog digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrke livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
7. Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings-, kommunikations-, og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.
8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis.

Indhold – Digital kultur:
 Velfærdteknologi
 Digitale og sociale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket
livskvalitet
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It, sociale og digitale medier som dokumentationsredskab
Lovgivning og etik

Projekter i temaet den professionelle pædagogiske assistent
Kulturmødet
Projektet Kulturmødet placeres i uge 2 i temaforløbet og har en varighed af 4 dage.
Du skal arbejde individuelt med en problemformulering, der tager udgangspunkt i Kulturmødet og bedømmes med en karakter. Gennem arbejdet med problemformuleringen gives der feedup, feedback og feedforward. I dette projekt forventes en høj grad
af selvstændighed i forhold til arbejdet med problemformulering.

Formål
Gennem projektet skal du lære kulturbegrebet og de kulturmøder, som sker i den pædagogiske praksis, at kende.
Du skal arbejde med viden om kulturelle forskelligheder og etnicitet. Med denne viden
skal du planlægge og igangsætte et pædagogiske forløb med bevidsthed om inklusion
og udvikling.
Du skal kunne formidle information til forældre fra en anden kultur og vide, hvordan
du etisk og respektfuldt samarbejder med dem.
Projektet er individuelt og den skriftlige del skal indeholde:
 Indledning
 Problemformulering
 Beskrivelse og begrundelse af den pædagogiske aktivitet
 Konklusion
Fremlæggelsen skal tage udgangspunkt i det skriftlige del og skal desuden indeholde
et visuelt produkt.

Psykologi i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10
og 21

7. Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydning af
kulturelle forskelligheder i igangsættelse af pædagogiske
aktiviteter og i arbejdet med at understøtte pædagogiske
læringsmiljøer.

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske
praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 4, 5, 7, 8, 10 og
21

5. Eleven kan anvende viden om inklusion, fællesskaber og
forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde
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og udtryksformer i planlægning af pædagogiske aktiviteter.

Bevægelse og idræt
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 4, 5, 8, 10 og 21

3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts - og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder.
Fagmål – ekspert niveau
3. Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts - og bevægelsesaktiviteter kan
forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse.

Kommunikation i den pædagogiske praksis
Kompetencemål

Fagmål - avanceret niveau

1, 7, 8 og 21

1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –
metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner.

Indhold – Psykologi i den pædagogiske praksis:
 Etnicitet
 Kulturelle forskelligheder
Indhold – Kulturelle udtryksformer og aktiviteter:
 Inklusion
 Fællesskaber
 Kulturelle baggrunde
 Udtryksformer
Indhold – Bevægelse og idræt:
 Inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter
Indhold – Kommunikation i den pædagogiske praksis:
 Kommunikationsteori og metoder
 Dialog
 Samarbejde

Valgfag





Engelsk
Alfons Åbergs rejse
Troldmandens værksted
Ramasjangs Univers

Du finder beskrivelserne af valgfagene på StudieZonen.
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Valgfri specialefag
Rytmik, bevægelse og kroppens udtryks- Avanceret og ekspert
former
Det pædagogiske måltid og sundhed

Avanceret og ekspert

Digital pædagogisk praksis

Avanceret og ekspert

Naturen som pædagogisk læringsrum

Avanceret og ekspert

Understøttende undervisning

Avanceret

Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos
små børn
Specialpædagogiske metoder

Avanceret

Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
Medicinhåndtering

Avanceret

Avanceret

Avanceret

Netværk og lokalsamfund i den pædago- Avanceret
giske praksis
Børn i udsatte positioner i dagtilbud
Avanceret
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