Julie Tønning har valgt
at læse til pædagogisk
assistent, bl.a. fordi
uddannelsen sker tæt
på den virkelighed hun
uddanner sig til.
Foto: Lars Rasborg
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ulie Tønning læser til pædagogisk
assistent, og hun har valgt uddannelsen for at få muligheder for at
arbejde inden for ﬂere pædagogiske
områder.
- At lære om mennesker synes jeg er
spændende. Jeg er meget interesseret i psykologi og pædagogik, og som pædagogisk
assistent får jeg mulighed for at arbejde
inden for forskellige områder. Jeg kan både
komme til at arbejde i eksempelvis en børnehave eller arbejde inden for specialområdet, siger hun.
Tæt på virkeligheden
På den pædagogiske assistentuddannelse skifter man mellem at arbejde med
teori og med praktisk undervisning, og
undervisningen sker tæt på og ude i den
virkelighed, som Julie Tønning og hendes
klassekammerater uddanner sig til.
- Det er fedt, at vi prøver vores viden af
hele tiden i uddannelsen. Vi snakker ikke

bare om teori, men vi bruger det i praktiske
øvelser. Man kan ikke altid bare overføre en
teori direkte til virkeligheden, og når vi
arbejder praktisk med det, lærer vi, hvordan
vi kan omsætte det til pædagogiske
aktiviteter, fortæller Julie Tønning.
Ud i praktik
Undervejs i uddannelsen skal eleverne i
ﬂere praktikforløb. Julie Tønnings første
praktik var i en børnehave, og hun er glad
for, at hun kan prøve nogle forskellige områder af. Hun har søgt om at komme i
praktik inden for specialområdet i sin næste
praktik.
- Jeg havde en god praktik, og det var
meget lærerigt og spændende. Jeg drømmer om at arbejde med unge med udfordringer og med psykisk syge, men lige nu er
jeg åben for andre ting. Vi skal ud i praktik
igen, og der kan vi prøve noget andet, siger
hun.
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Flere elevpladser til pædagogiske
assistenter
Der bliver ansat ﬂere pædagogiske
assistenter end tidligere og i
Randers Kommune øger man i
2021 antallet af elevpladser fra 12
til 28.
”De har en masse faglighed med fra
uddannelsen og god erfaring fra
praktikken, som de benytter rigtigt
godt. Jeg er glad for de
pædagogiske assistenter, vi har. De
er med til at højne det faglige
niveau rigtig meget.”
- Anni Mouritzen Sall, Pædagogisk
leder i Børnehuset Regnbuen.

FAKTA
Den pædagogiske
assistentuddannelse
- Uddannelsen er en erhvervsuddannelse for unge under 25 år,
og varer normalt 3 år og 6 uger.
- En pædagogisk assistent kan få
job i i vuggestuer, børnehaver, på
skoler og i SFO/fritidsklubber eller
som dagplejer i eget hjem. De kan
også arbejde med voksne handicappede i fx botilbud.
- Uddannelsen består af to grundforløb og et hovedforløb. På
hovedforløbet veksler man
mellem tre skoleperioder og tre
praktikperioder.

