
Pædagogisk assistent på 42 uger
FOA og SOSU Østjylland 
udbyder en unik mulighed 
for at blive Pædagogisk 
Assistent på bare 42 uger.

Pædagogiske assistenter er stærke 
praktikere, der er gode til at 
igangsætte pædagogiske 
aktiviteter - og samtidig dygtige 
teoretikere.
Den pædagogiske assistent er 
særligt uddannet inden for: 

• Pædagogik
• Kommunikation
• Psykologi
• Kulturelle udtryksformer
• Natur & Udeliv
• Bevægelse & Idræt

Uddannelsen tager normalt 3 år og 1½ 
måned. Her får du mulighed for at få 
et stærkt kompetenceløft på bare 42 
uger. Du styrker dig selv og dit 
professionelle arbejde.

Uddannelsen tager udgangspunkt i dine 
erfaringer og knytter teorier og den 
nyeste viden på området til dem.

For at blive optaget skal du: 

• Være fyldt 25 år

• Have mindst to års erhvervserfaring
fra området

• Have en uddannelsesaftale med
din arbejdsgiver eller
jobcenterkonsulent

• Have en realkompetence-vurdering
(RKV) der viser, at du kan
gennemføre forløbet

Finansiering
Har du en uddannelsesaftale med din 
arbejdsgiver kan du få løn under hele 
uddannelsen.
Har du en aftale med din 
jobcenterkonsulent, kan en finansiering 
herfra også være en mulighed.
Har du ikke aftaler, kan du tage 
uddannelsen på SU.

Det samlede uddannelsesforløb 
varer 42 uger og består bl.a. af: 

• Grundfag (dansk, samfundsfag,
engelsk)

• Uddannelsesspecifikke fag (fx
pædagogik, bevægelse og idræt,
psykologi)

• Valgfrie specialefag (fx
specialpædagogiske metoder og
naturen som læringsrum)

• Valgfag

Uddanelsesstart
18. januar 2023

Ansøgningsfrist 
18. december 2022

Sted 
SOSU Østjylland, afdeling i Aarhus 
Hedeager 33, 8200 Aarhus N

Hvem henvender uddannelsen sig til?

• Alle ufaglærte på det
pædagogiske område

• dagplejere
• pædagogmedhjælpere
• omsorgsmedhjælpere
• klubmedarbejdere
• Ledige, som opfylder

betingelserne, og har en aftale
med Jobcenteret.

Kontaktpersoner 
Uddannelsesvejleder 
Marie Birgitte Lassen
24 28 52 36
mbl@sosuoj.dk 

FOA Aarhus/Skanderborg 
Jack Hougård Kristensen
Email: jahk@foa.dk
Telefon: 4697 3217
Mobil: 2968 4113 

Mette Henriksen
46 97 20 27
amhe@foa.dk

Se mere på sosuoj.dk




