Pædagogisk Assistent Uddannelsen
Som pædagogisk assistent vil du efter endt uddannelse kunne arbejde i dagog døgninstitutioner, dagpleje, SFO og andre pædagogiske tilbud for børn
såvel som for handicappede. Du kan også vælge at læse videre til fx
Pædagog.
Uddannelsen.
Uddannelsen til Pædagogisk Assistent består af flere dele, Grundforløb 1,
Grundforløb 2 og Hovedforløb.
Grundforløbene har en varighed af 20 uger og Hovedforløbet er 2 år og 1½
måned. Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. Der er 4 skoleperioder,
som sammenlagt har en varighed på 47 uge og 3 praktikperioder som
sammenlagt har en varighed på 52 uger. Der vil være mulighed for praktik i
udlandet i 3. praktikperiode. Tilrettelæggelse af praktik i udlandet vil foregå i
tæt samarbejde med SOSU Nord.
For at kunne blive optaget på hovedforløbet, skal du have bestået grundforløb
2.

Skoleperioderne foregår på SOSU Nord i Aalborg.
Du vil komme til at gå i klasse med elever fra de andre kommuner i regionen.
I undervisningen vil du bl.a. komme til at arbejde med:
- Leg, læring og dannelse
- Dokumentation og kommunikation
- Inklusion og mangfoldighed
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- Magt, etik og livskvalitet
- Innovation, kreativitet og bæredygtighed
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Adgangskrav.
Mariagerfjord kommune ansætter elever en gang årligt.
For at kunne uddanne sig til pædagogisk assistent skal man have et
karaktergennemsnit på mindst 2,0 i Dansk og matematik ved 9. eller 10.
klasses eksamen eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve.
Optagelseskriterier.
Er du under 25 år:
 Hvis du er 9. eller 10. klasseelev, eller det kun er et år siden du
færdiggjorde grundskolen, skal du starte på grundforløb 1 (varighed 20
uger).
 Hvis det er længere tid siden du forlod grundskolen og du er under 25 år
skal du starte på grundforløb 2 (varighed 20 uger).
Er du over 25 år:
 Hvis du er over 25 år skal der foretages en realkompetence vurdering af
(RKV), om du skal tage hele eller dele af Grundforløb 2.
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) bygger videre på den uddannelse og
den erfaring, du allerede har.
Er du fyldt 25 år, vil en realkompetencevurdering (RKV) derfor være første trin
til optagelse på en af SOSU Nords uddannelser og grundlaget for at fastlægge
dit uddannelsesforløb. Du vil kunne finde yderligere information om RKV via
SOSU Nords hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig en RKV.
Ansættelse i Mariagerfjord kommune
Mariagerfjord kommune ansætter elever til Pædagogisk Assistent
Uddannelsen under Hovedforløbet. Det betyder, at du skal have færdiggjort
eller være i gang med grundforløb 2, når du søger en stilling som pædagogisk
assistent elev. Du skal derfor sørge for selv at søge om optagelse til enten
grundforløb 1 eller grundforløb 2.
Grundforløb 1 og grundforløb 2 er SU-berettiget.
Mariagerfjord kommune samarbejder med SOSU Nord omkring optag og
ansættelse af elever til hovedforløbet og skoleperioderne vil foregå på SOSU
Nord.
Ansøgning.
Mariagerfjord kommune ansøger om elever via kommunens hjemmeside
www.mariagerfjord.dk/job
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Efter ansøgningsfristens udløb, vil der blive udvalgt ansøgere og disse vil blive
indkaldt til ansættelsessamtale.
Udover de faglige kompetencer, vil der blive spurgt ind til dine personlige
kompetencer.
Ansvarlighed, respekt, tillid, åbenhed og troværdighed vil blive vægtet.
Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden for pædagogisk assistent elever er 37 timer ugentlig.
I praktikken tilrettelægges arbejdstiden i samarbejde med institutionen,
således at man kommer til at arbejde med alle facetter i det pædagogiske
arbejde.
Tilrettelæggelsen af arbejdstiden følger gældende overenskomst.
Ved ansættelse som elev ved Mariagerfjord kommune får du elevløn jf.
gældende overenskomst for Pædagogisk assistent elever.
Er du over 25 år, når du ansættes, har du mulighed for at søge om
voksenelevløn, såfremt du opfylder kriterierne herfor.
Yderligere information.
www.sosunord.dk
www.foa.dk/Forbund/Elever/PAU
www.praktikservice.dk
Du er velkommen til at kontakte den uddannelsesansvarlige på området:
Matilde Krause-Jensen
Tlf.: 40 29 68 85
Mail: mkrau@mariagerfjord.dk
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