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INDLEDNING
Denne undervisningsplan omhandler den pædagogiske assistentuddannelse.
For information om skolens organisering og samarbejde, skolens uddannelser, adgangskrav til uddannelserne,
overordnede regler, lovgivning og retningslinjer henvises til dokumentet ”Generel information til Social- og
Sundhedsskolens lokale undervisningsplaner”.

UDDANNELSEN
Uddannelsens formål og mål
Pædagogisk assistentuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og
praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter.
Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker målgruppens trivsel og udvikling.
Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til et sundt og aktivt liv,
gennem sundhedsfremme og forebyggende aktiviteter.
Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi, social og digitale medier, der understøtter teknologisk
forståelse samt digital kultur.
Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til områdets organisering og med
henblik på udvikling af den pædagogiske praksis.

Endvidere fordrer kompetencemålene for den pædagogiske assistentuddannelse:2
1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere begrundede pædagogiske
forløb.
2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt anvende mål fra handle- og
læreplaner i den daglige pædagogiske praksis.
3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den gældende lovgivning.
4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling.
5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende
processer for den pædagogiske målgruppe.
6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning
for målgruppens udvikling.
7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at
kommunikere og indgå i sociale fællesskaber.
8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati
i det professionelle møde med andre.
9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og indgå i professionelle
relationer med den pædagogiske målgruppe.
10) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i
dagligdagen.
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11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk
udviklende aktiviteter.
12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende arbejde.
13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede fysiske aktiviteter.
14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte målgruppens kompetencer til
at træffe sunde valg.
15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme i institutioner samt til at
kunne afbryde smitteveje.
16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig
formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde.
17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i pædagogiske aktiviteter.
18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommunikationens betydning for
dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer.
19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i
samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske metoder til forebyggelse
af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.
21) Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske dilemmaer i det pædagogiske
arbejde.

Udvikling og vurdering af erhvervsfaglige kompetencer
Udvikling af erhvervsfaglige kompetencer
Som en del af sin uddannelse skal eleven udvikle erhvervsfaglige kompetencer. Dette opnås gennem den kombination
af viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser, der sætter eleven i stand til at handle professionelt
inden for det kompetenceområde, uddannelsen retter sig mod.
Eleven opnår erhvervsfaglig kompetence gennem en aktiv deltagelse i praktisk og teoretisk undervisning i
uddannelsesspecifikke fag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag samt gennem udførelse af og refleksion over de
daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen.
Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at varetage jobfunktioner
inden for sundhedsvæsenet i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår.
Vurdering af erhvervsfaglige kompetencer
Alle fag og kompetencemål skal til slut i uddannelsen nås på avanceret eller ekspertniveau og i skoleperioderne sker
en formativ evaluering af elevernes standpunkter med henblik på vejledning. Denne evaluering sker på følgende
måde:
1.

Den løbende evaluering
Denne har til formål at give eleven umiddelbar respons på læringsaktiviteter og samarbejdsadfærd, samtidig
medvirke til at udvikle elevens evne til selvevaluering.
Den løbende evaluering foregår dels som et samspil i vejledningssituationerne i dagligdagen og dels som en
temaevaluering, hvor eleven, sammen med samarbejdspartnere og undervisere, vurderer sit standpunkt i
forhold til egne læringsmål og evalueringskriterierne.
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2.

Skolevejledning
Denne har til formål at give eleven et indblik i sine foreløbig opnåede kompetencer med henblik på en
eventuel revision af den individuelle uddannelsesplan.
I slutningen af hver skoleperiode vil der blive givet en skolevejledning, der udtrykker elevens standpunkt i
form af delkarakterer i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden, og der vil i dialog med eleven ske en
vurdering af eventuelle behov for supplerende skoleundervisning eller anden særlig støtte.
Her bedømmes elevens erhvervsfaglige kompetencer. Dette sker ud fra en vurdering af både de faglige og
personlige kompetencer.
Den enkelte elevs kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel og med en vurdering af, hvordan
eleven formår at reflektere over og beskrive sin deltagelse i erhvervsmæssig sammenhæng ud fra de
evalueringskriterier, som er beskrevet i den enkelte uddannelses forløbsplan.
Evalueringskriterierne vurderes progressivt gennem uddannelsen i relation til de faglige mål.

Mål ud fra præstationsstandarder
Eleven vurderes til slut ud fra præstationsstandarden ”avanceret” eller ”ekspert” i de uddannelsesspecifikke fag samt
de valgfri specialefag3.
Avanceret niveau indebærer, at eleven kan vurdere et problem og kan planlægge, løse og udføre en opgave og/eller
løse et problem, også i ikke-rutinesituationer, alene, eller i samarbejde med andre. Der lægges vægt på, at eleven kan
tage selvstændigt ansvar og vise initiativ. Endvidere skal eleven selvstændigt kunne formulere og løse faglige og
sociale opgaver og problemer samt udvise kvalitetssans og kreativitet i opgaveudførelsen.
Ekspertniveau indebærer, at eleven kan vise handlefærdigheder. Der lægges vægt på, at eleven kan planlægge,
tilrettelægge, udføre og evaluere en arbejdsproces. Endvidere skal eleven selvstændigt kunne diskutere, vurdere og
begrunde forslag til løsninger og forbedringer. Formålet er, at eleven kan demonstrere overblik eksempelvis via
innovative processer.
Til brug for evaluering af elevens faglige progression i kompetenceudviklingen tages afsæt i nedenstående skema.
Bedømmelsen af elevens erhvervsfaglige kompetencer sker ud fra en vurdering af både de faglige og personlige
kompetencer. Dette skal i skemaet forstås således, at elevens viden og færdigheder fremstår som kompetencer, når
holdninger og handlinger knytter an til god praksis.
Taksonomi for skoleperioderne
Begynderniveau. Eleven kan løse
en opgave og udføre en aktivitet
i en kendt situation eller ud fra
en kendt problemstilling eller
kan udføre en mere kompliceret
aktivitet under vejledning. På
dette niveau lægges der vægt på
personlig kompetence til at
sætte sig ind i uddannelsens
fundamentale kundskabs- og
3

Viden
På dette niveau skal
eleven f.eks. kunne:
Beskrive, definere, huske,
genkende, skelne og
navngive de
kundskabsområder som
hører til læringsaktiviteterne

Færdigheder
På dette niveau skal
eleven under instruktion,
kunne udføre/forklare
enkle og sammensatte
handlinger, som hører til
læringsaktiviteterne

Personlige kompetencer
Eleven skal udvise lyst til at
sætte sig ind i
uddannelsens
fundamentale kundskabsog færdighedsområder.
Vise ansvarlighed i
læreprocesserne
Udvise begyndende
selvstændighed og initiativ

BEK. nr. 367 af 19. april 2016 § 34.
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færdighedsområder og
kompetence til at udvikle
ansvarlighed og grundlag for
fortsat læring. På
begynderniveauet grundlægges
ligeledes 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. Yderligere
lægges vægt på fleksibilitet og
omstillingsevne.

På dette niveau skal
eleven f.eks. kunne:

Avanceret niveau. Eleven kan
vurdere et problem, kan
planlægge, løse og gennemføre
en opgave eller aktivitet eller
løse et problem også i ikkerutinesituationer – 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. Yderligere lægges
vægt på kvalitetssans og
kreativitet.

På dette niveau skal
eleven f.eks.
demonstrere: Forståelse
for, viden om, og kunne
reflektere

Ekspertniveau. Eleven kan løse
komplekse arbejdsopgaver og
kan argumentere for valgte
løsninger af opståede
problemer. Der lægges vægt på
evnen til at kunne bruge

På dette niveau skal
eleven f.eks.
demonstrere evne til at
sammenligne, skelne og
sammenholde (analyse).

På dette niveau skal
eleven vise/forklare
handlefærdigheder i
forhold til komplekse
opgaver.

Endvidere kunne
kombinere, skabe, ændre

Endvidere kunne
demonstrere overblik og

Forklare, fortolke,
beregne, demonstrere.
Kunne forklare med egne
ord, og give andre
eksempler i forhold til
læringsaktiviteterne

På dette niveau skal
eleven selvstændigt kunne
arbejde rutineret med
læringsaktiviteterne der
knytter sig til faget.
Endvidere i samarbejde
med andre øve sig i at
vise/forklare større grad af
handleberedskab også i
mere komplekse
situationer

Eleven skal kunne udvise
evne til selvstændigt at
sætte sig ind i mere
komplicerede
problemstillinger
Kommunikere med andre
om løsningen af mere
komplicerede
problemstillinger
Være fleksibel i tanke og
holdning
Kunne udvise
omstillingsevne

Endvidere kunne
anvende den reflekterede
viden i forhold til nye
situationer

På dette niveau skal
eleven vise/forklare
handlefærdigheder på
avanceret og selvstændigt
niveau, i forhold til de
læringsaktiviteter der
hører til skoleperioden

Eleven viser evne til
selvstændigt at tage
ansvar
Udvise initiativ til selv at
formulere og løse faglige
og sociale opgaver og
problemstillinger
Udvise kvalitetssans og
kreativitet i
opgaveløsningen.

Eleven skal demonstrere
evne til at planlægge,
tilrettelægge, udføre og
evaluere arbejdsprocesser.
Endvidere kunne diskutere
og begrunde forslag til
løsning og forbedring af
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allerede opnåede kompetencer i
en ny kontekst, på evnen til at
arbejde med overblik og deltage
i arbejdspladsens innovative
processer. 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
resultatet sikres. Endvidere
lægges vægt på, at eleven kan
vurdere og begrunde behovet
for forbedringer af
arbejdsprocesser, samt på at
eleven kan kommunikere om sin
faglighed i alle relevante
sammenhænge.

og planlægge i forhold til
komplekse situationer.

evaluere i forhold til
kvalitetssikring af
resultater.

komplekse
arbejdsopgaver.

Endeligt kunne
kommunikere på fagsprog.

Uddannelsens varighed og struktur
Den pædagogiske assistentuddannelse er en vekseluddannelse med mindst tre skoleperioder og mindst to
praktikperioder. Skoleundervisningen varer 47 uger for EUD-elever og 42 uger for EUV-elever.
Uddannelsens opbygning for EUD-elever
Skoleperiode
1A

Praktik 1A

Skoleperiode
1B

Praktik 1B

Skoleperiode
2

Praktik 2A

Skoleperiode
3

Praktik 2B

5 uger

13 uger

23 uger

16 uger

21 uger

14 uger

8 uger

17 uger

Uddannelsens opbygning for EUV-elever
Praktik 1A

Skoleperiode
1B

Praktik 1B

Skoleperiode
2

Praktik 2A

Skoleperiode
3

Praktik 2B

13 uger

23 uger

16 uger

21 uger

14 uger

8 uger

17 uger

For information om starttidspunkter, adgangskrav og ansøgningsfrister henvises til skolens hjemmeside
www.sosufvh.dk

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
EUV er uddannelse for elever over 25 år. En realkompetencevurdering vil afgøre, hvilke af nedenstående en elev skal
følge.
EUV 1
For at gennemføre sin uddannelse under EUV 1 skal eleven have mindst to års relevant erhvervserfaring. Endvidere
skal eleven have certifikat på førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.
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På dette forløb har eleven ikke praktik i sin uddannelse, derfor skal kun skoleundervisningen gennemføres.
Da eleven ikke skal i praktik på EUV 1, kan uddannelsen gennemføres med en uddannelsesaftale eller på SU.
Kriterier for vurdering af 2 års relevant erhvervserfaring – se nedenstående4.
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 fælgende 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.
EUV 2
For at gennemføre sin uddannelse under EUV 2 skal eleven have mindre end to års relevant erhvervserfaring eller en
forudgående uddannelse.
Forudgående uddannelse omfatter andre afsluttede ungdomsuddannelser, videregående uddannelser mv.
Enkeltstående kurser som eksempelvis arbejdsmarkedsuddannelser er ikke omfattet.
Elevens realkompetencevurdering vil afgøre, om eleven skal have merit for dele af praktikken og/eller merit for fag på
uddannelsen. Endvidere kan flere elever skulle tage hele eller dele af GF2 PAU, inden de kan optages på den
pædagogiske assistentuddannelse.
EUV 3
Elever uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse skal gennemføre hele pædagogisk
assistentuddannelsen – både skole og praktik.
En elev under EUV 3 skal gennemføre GF2 PAU, inden eleven kan optages på pædagogisk assistentuddannelsen.
10 procent afkortning på pædagogisk assistentuddannelsen
Alle EUV-elever har 10 procent afkortning på skoleundervisningen på pædagogisk assistentuddannelsen jævnfør
bekendtgørelse for erhvervsuddannelser: ”Skoleundervisning skal være mindst 10 pct. Kortere end
skoleundervisningen i den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.” 5
Se tabel i afsnittet om ”uddannelsens fag og valgfag”, hvor det angives, hvilke fag der afkortes.

4
5

LBK. nr. 271 af 24. marts 2017 § 66 y, stk. 1 + BEK. nr. 1638 af 15. december 2015 bilag 1.
BEK. nr. 367 af 19. april 2016 § 24, stk. 2.
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Overgangsordning
Nærværende undervisningsplan er gældende for alle elever, der påbegynder pædagogisk assistentuddannelsen efter
1. august 2017.
Hold påbegyndt uddannelsen før 1. august 2017 afslutter uddannelsen efter dertilhørende bekendtgørelser og
uddannelsesordning.
Enkelte elever overgår til hold efter ny ordning med en individuel uddannelsesplan, når der ikke længere er mulighed
for at følge hold efter gammel ordning (før 1. august 2017).

Talentspor og højere niveau
Talentspor
Pædagogisk assistentuddannelsen udbydes med talentspor. Dette består af undervisning i udvalgte
uddannelsesspecifikke fag på højere niveau (ekspertniveau) end det obligatoriske (avanceret niveau). Skoleperioderne
har ikke længere varighed på trods af højere niveau.
Elever der ønsker at følge talentsporet, vælger dette i forbindelse med opstart på uddannelsen. Valget af talentspor
indskrives i elevens uddannelsesaftale.
Elever der vælger talentspor, skal have vilje og motivation til at yde en særlig indsats.
At arbejde på ekspertniveau vil sige6:






At eleven argumenterer for valgte løsninger af opståede problemer.
At eleven bruger allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst.
At eleven arbejder med overblik og deltager i arbejdspladsens innovative processer.
At eleven vurderer og begrunder behovet for forbedringer af arbejdsprocesser.
At eleven kommunikerer sin faglighed i relevante sammenhænge.

Det særlige ved talentspor er, at eleven skal opnå ekspertniveau i følgende fag:





Sundhed i den pædagogiske praksis
Bevægelse og idræt
Natur og udeliv
Digital kultur.

De øvrige fag følger samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene skal opnås på samme niveau, som
i den ordinære uddannelse.
Skole og praksis udarbejder i samarbejde værktøjer, som styrker koblingen mellem skole og praktik i forhold til elever
på talentspor.
Valg af enkelt fag på højere niveau
Elever kan også vælge enkelte uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau (”sundhed i den pædagogiske praksis”,
”bevægelse og idræt”, ”natur og udeliv” samt ”digital kultur”). Denne elev følger ikke talentsporet, men vælger at
følge et eller flere fag på ekspertniveau.
Dette valg skal foretages i forbindelse med realkompetencevurderingen i starten af uddannelsen.

6
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Påbygning
Skolen gennemfører erhvervsrettet påbygning af fire ugers varighed på pædagogisk assistentuddannelsen.
Påbygningen er placeret med en uge i skoleperiode 1 og tre uger i skoleperiode 2. Påbygningen består af yderligere
undervisning i uddannelsens valgfri specialefag. Til påbygningen er der udvalgt følgende fag:
Fag

Avanceret niveau

Ekspertniveau

Varighed

Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis

X

2 uger

Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer

X

1 uge

Naturen som pædagogisk læringsrum

X

1 uge

De valgfri specialefag bedømmes ”bestået/ikke bestået”. Bedømmelsen af de valgfri specialefag, der indgår i
påbygningen, har ikke betydning for elevens gennemsnit og gennemførelse af uddannelsen.

Brobygning
På pædagogisk assistentuddannelsen er der mulighed for at komme i brobygning på en mellemlang videregående
uddannelse (socialrådgiver og pædagog). Formålet er, at eleven får viden om den valgte uddannelse, forventede
studiekompetencer, økonomi og uddannelsens indhold.
Brobygningen har varighed på to dage. Denne skal som udgangspunkt være placeret i en skoleperiode.

UNDERVISNINGEN
Undervisnings- og arbejdsmetoder
Skoleundervisningen organiseres i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager
udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde.
Udgangspunktet for den tematiske undervisning er praksisrelaterede situationer, som bearbejdes med henblik på at
styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge samt udvikling af erhvervsfaglige kompetencer. Den enkelte
elev skal have mulighed for at fordybe sig i temaer og emner, der er relevante og eksemplariske for fagområderne.
Grundfagene tager afsæt i uddannelsens temaer og implementering heri, hvor det i forhold til de faglige mål giver
mening. Dette er valgt ud fra ønsket om en helhedsorienteret undervisning med henblik på at give eleven en
fagintegreret forståelse af undervisnings teoretiske og praktiske dele.
EUD-elever med godskrivning for grundfag, skal følge den tematiserede undervisning, hvori faget indgår. EUV-elever
med godskrivning for grundfag afkortes i uddannelsestid, hvor det er muligt i forhold til den helhedsorienterede
undervisning.
Undervisningen i skoleperioden skal understøtte elevens forståelse af sammenhænge og helheder i uddannelsen og
derved bidrage til udviklingen af en professionel tilgang til det kompetenceområde, som elevens uddannelse retter sig
mod. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens
kommende arbejdsområde.
Undervisning forud for praktikperioden skal tage afsæt i praksissituationer og dermed understøtte elevens læring i
den efterfølgende praktikperiode. Den praksisnære undervisning skal styrke elevernes evne i at koble teori og praksis
og dermed kunne reflektere i udøvelsen af kommende erhverv.

Uddannelsens fag og valgfag
Uddannelsesspecifikke fag og valgfri specialefag
Undervisningen på pædagogisk assistentuddannelsen er bygget op omkring følgende temaer:
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Pædagogiske rammer, arbejdsmiljø og ergonomi
Den pædagogiske assistents fagprofil
Kommunikation og medier del 1
Sprog, leg og sanseintegration
Børnekultur, køn og inklusion
Sundhed, bevægelse og pædagogik
Kommunikation og medier del 2
Kultur, samspil og aktiviteter
Pædagogik og natur

Oversigt over niveauer i pædagogisk assistentuddannelsens uddannelsesspecifikke fag
Fag

Avanceret
niveau

Ekspertniveau
(talentspor)

Varighed
EUD

Varighed
EUV

Pædagogik

X

9 uger

7 uger

Psykologi i den pædagogiske praksis

X

5 uger

5 uger

Kommunikation i den pædagogiske praksis

X

3 uger

3 uger

Sundhed i den pædagogiske praksis

X

X

3 uger

3 uger

Bevægelse og idræt

X

X

4 uger

3,5 uger

Natur og udeliv

X

X

3 uger

3 uger

Digital kultur

X

X

3 uger

3 uger

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den
pædagogiske praksis

X

5 uger

4,5 uger

Arbejdsmiljø og ergonomi

X

2 uger

0 uger

Pædagogisk assistentuddannelsens valgfri specialefag
På den pædagogiske assistentuddannelse skal eleven have valgfri uddannelsesspecifikke fag med varighed på i alt tre
uger. Fagene er placeret i skoleperiode 3 med henblik på, at eleven har mulighed for at fordybe sig i et fagligt
afgrænset felt inden for den pædagogiske assistentens jobområde.
Hver enkelt klasse på uddannelsen vælger med en af følgende pakker. Den pakke med størst tilslutning blandt
eleverne gennemføres for hele holdet.
Pakke 1
Fag

Ekspertniveau

Varighed

Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer

X

1 uge

Naturen som pædagogisk læringsrum

X

1 uge

Læring og udvikling hos små børn

Avanceret niveau

X

1 uge
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Pakke 2
Fag

Avanceret niveau

Ekspertniveau

Varighed

Understøttende undervisning

X

1 uge

Specialpædagogiske metoder

X

2 uger

Oversigt over krævede grundfagsniveauer på pædagogisk assistentuddannelsen

Pædagogisk assistentuddannelsen

Dansk

Samfundsfag

C (2 uger)

C (3 uger)

Valgfag
Eleven skal på pædagogisk assistentuddannelsen enten vælge to valgfag af en uges varighed eller et valgfag af to ugers
varighed. Fagene er placeret i skoleperiode 2.






Det pædagogisk måltid og sundhed – avanceret niveau (en uges varighed)
Innovation og iværksætteri (en uges varighed)
Tysk (en uges varighed)
Netværk og lokale samfund i den pædagogiske praksis – avanceret niveau (to ugers varighed)
Engelsk (to ugers varighed)

Valg af engelsk
Engelsk udbydes på niveau E, niveau D eller niveau C. Undervisningen på hvert niveau har varighed på to uger, hvilket
vil sige, at elever som ønsker engelsk, skal bruge begge valgfagsuger for at opnå det ønskede niveau.
Eleven vil som udgangspunkt blive vejledt og motiveret til at vælge engelsk. Dette begrundes i et
videreuddannelsesperspektiv for eleven.

Bedømmelsesplan
Eleven får løbende evaluering af sin faglige udvikling gennem uddannelsesforløbet. Denne foregår i den daglige
undervisning.
Jævnfør bek. nr. 1638 af 15. december 2015 § 6 samt Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse
af 1. juli 2017 skal eleven til prøve i et af uddannelsens uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget arbejdsmiljø og
ergonomi), et grundfag samt en afsluttende prøve.
Har eleven valgt engelsk som valgfag, kan dette også udtrækkes til prøve.
Derudover vil eleven, ved afslutning af undervisningen og senest ved afslutning af uddannelsen, bedømmes i følgende
fag:
De uddannelsesspecifikke fag – standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskala og et af fagene udtrækkes til prøve (dog
undtaget arbejdsmiljø og ergonomi).
Grundfag – standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskala og et af grundfagene udtrækkes til prøve.
De valgfri specialefag – bedømmes ”bestået/ikke bestået”.
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For at der kan udstedes skolebevis på pædagogisk assistentuddannelsen, skal eleven have bestået de
uddannelsesspecifikke fag og have et gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag. Derudover
skal uddannelsens prøver være bestået og ingen af karaktererne i grundfagene må være -37.
Prøve uddannelsesspecifikke fag
Prøven i det uddannelsesspecifikke fag er en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en praktisk opgave.
Eksaminationen for hver elev varer ca. 30 minutter inklusiv votering.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskala.
I forbindelse med prøven i det uddannelsesspecifikke fag vurderes der ud fra følgende bedømmelseskriterier:





Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer
Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske forklaring og viden
Elevens evne til at argumentere fagligt
Elevens evne til at reflektere over faglig praksis.

Grundfag
Samfundsfag – standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskala og evt. udtrukket prøve.
Prøven i samfundsfag er en mundtlig prøve på ca. 30 minutter pr. elev inkl. votering 8.
Prøven tager udgangspunkt i elevens dokumentation. Eleven starter sin eksamination med et oplæg med
udgangspunkt i elevens dokumentation som indledning til dialog med eksaminator og censor.
Eksaminationsgrundlaget er elevens dokumentation, der eksamineres bredt i faget. Bedømmelsesgrundlaget er
elevens mundtlige præstation.
Ved prøven bedømmes elevens viden, færdigheder og kompetencer i henhold til fagets mål og de krav, som fremgår
af grundfagsbekendtgørelsen.
Dansk – standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskala og evt. udtrukket prøve.
Prøven i dansk er mundtlig på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave udarbejdet af
skolen. Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning9.
Eksaminationen er todelt. Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af sin præsentationsportfolio
suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del er en samtale mellem elev og eksaminator om den
ukendte opgave.
Eksaminationen for hver elev varer ca. 30 minutter inkl. votering.
Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål/opgave til eleven, elevens præsentationsportfolio samt
af materiale udarbejdet i forberedelsestiden. Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation.
Ved prøven bedømmes elevens viden, færdigheder og kompetencer i henhold til fagets mål og de krav, som fremgår
af grundfagsbekendtgørelsen.
De væsentlige udvalgte mål for faget er:

7

BEK. nr. 1638 af 15. december 2015 § 6, stk. 3.
Prøven afholdes i henhold til BEK. nr. 683 af 8. juni 2016 – bilag 17.
9
Prøven afholdes i henhold til prøveform b i BEK. nr. 683 af 8. juni 2016 – bilag 4.
8
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Kommunikation
Niveau C
1.Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af
relevante tale-, lytte- og samtalestrategier ift. Formål og situation.
2.Eleven kan diskutere og argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og
reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation.
Læsning
Niveau C
1.Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende
relevante læsestrategier ift. Læseformål, teksttype og kontekst.
3.Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af
relevans for erhverv, uddannelse og samfund, og efterfølgende diskutere disse læsninger.
Fortolkning
Niveau C
1.Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, 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 relevante betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og
dagligdag, på grundlag af analyse
5.Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af
analyse.
Fremstilling
Niveau C
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.

Valgfag
Engelsk – standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskala og evt. udtrukket prøve.
Prøven i engelsk er mundtlig på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en ukendt opgave udarbejdet af skolen. Den
ukendte opgave tildeles ved lodtrækning10.

10

Prøven afholdes i henhold til prøveform b i BEK. nr. 683 af 8. juni 2016 – bilag 8.
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Eksaminationen er todelt. Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af selvvalgt emne suppleret med
uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del er en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave.
Eksaminationen for hver elev varer ca. 30 minutter inkl. votering.
Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål/opgave til eleven, elevens selvvalgte emne samt af
materiale udarbejdet i forberedelsestiden. Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation.
Ved prøven bedømmes elevens viden, færdigheder og kompetencer i henhold til fagets mål og de krav, som fremgår
af grundfagsbekendtgørelsen.
De væsentlige udvalgte mål for faget er:
Kommunikation
Niveau E

Niveau D

Niveau C

3. udtrykke sig mundtligt med
3. udtrykke sig mundtligt med præcision i 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et
præcision i et sammenhængende
et sammenhængende sprog med alsidigt sammenhængende sprog med alsidigt og
sprog med afgrænset ordforråd inden ordforråd inden for varierede emner,
varieret ordforråd inden for varierede emner,
for udvalgte afgrænsede emner,
genrer og situationer,
5. redegøre for et forberedt
stofområde,

5. redegøre for, forklare og uddybe et
forberedt stofområde,

6. deltage i samtaler og diskutere
udvalgte emner,

6. deltage aktivt i samtaler og diskutere 6. tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og
alsidige emner,
diskutere varierede og komplekse emner i et
sprog afpasset til situation og samtalemønster,
8. anvende, bearbejde og kommentere
viden og informationer skriftligt inden for 8. anvende, bearbejde og kommentere og
alsidige emner, tekster og situationer.
analysere viden og informationer skriftligt inden
for alsidige og varierede emner, tekster og
situationer.

8. anvende og bearbejde viden og
informationer skriftligt inden for
udvalgte emner, tekster og
situationer.

5. redegøre for, forklare, uddybe og
kommentere et forberedt stofområde,

Kommunikationsstrategier
Niveau E

Niveau D og C

2. afprøve hensigtsmæssige
2.vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger,
kommunikationsstrategier, herunder overbegreber og synonymer,
bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer,
4. opsøge og anvende fagets
hjælpemidler, hensigtsmæssigt til
oversættelse, stavning, ordforråd,
grammatik, stavekontrol,
ordbogsopslag, kildesøgning,
tekstproduktion.

4. anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd,
grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion.

Sprogbrug Sprogtilegnelse
Niveau E

Niveau D

Niveau C
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1. Anvende et præcist og afgrænset 1. Anvende et præcist og alsidigt ordforråd
ordforråd inden for udvalgte emner, inden for relevante emner,

1. Anvende et præcist og varieret ordforråd
inden for varierede relevante emner,

Kultur- og samfundsforhold
Niveau E
Niveau D
1. Opnå og anvende viden om
1. Opnå, anvende og redegøre for viden om
adfærd, normer og værdier hos
adfærd, normer og værdier hos brugere af
brugere af fremmedsproget i erhverv, fremmedsproget i erhverv, samfund og i
samfund og i personlige og almene personlige og almene sammenhænge,
sammenhænge,
2. drage sammenligninger og redegøre for
2. drage sammenligninger og
forskelle mellem egen kultur og andres
genkende forskelle mellem egen
kultur.
kultur og andres kultur.

Niveau C
1. Opnå, anvende og redegøre for og
reflektere over viden om adfærd, normer og
værdier hos brugere af fremmedsproget i
erhverv, samfund samt i personlige og
almene sammenhænge,
2. drage sammenligninger mellem egen
kultur og andres kultur samt redegøre for og
forklare disse forskelle.

Øvrige valgfag - bedømmes ”gennemført/ikke gennemført”.

Afsluttende prøve
For at blive indstillet til afsluttende prøve skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag og have et
gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.
Afsluttende prøve er en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave.
Projektopgaven kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde mellem højst tre elever. Der er mulighed for at vælge
mellem at gå til individuel prøve eller gruppeprøve (max. 3 elever ad gangen).
Eksaminationen for hver elev varer ca. 30 minutter inklusiv votering. Varigheden af en gruppeprøve er 30 minutter
inkl. votering pr. elev i gruppen.
Afsluttende prøve bedømmes efter 7-trinsskala. Elevens skriftlige opgave indgår i den mundtlige prøves
eksaminationsgrundlag, men bedømmelsesgrundaget er elevens mundtlige præstation.
I forbindelse med den afsluttende prøve vurderes der ud fra følgende bedømmelseskriterier:





Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer
Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske forklaring og viden
Elevens evne til at argumentere fagligt
Elevens evne til at reflektere over faglig praksis.

Se rammer for prøver i grundfag, uddannelsesspecifikke fag og afsluttende prøve på skolens hjemmeside
www.sosufvh.dk samt interne vejledninger på SOSU Share.
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PRAKTIKKEN
Praktikuddannelsen på pædagogisk assistentuddannelsen består af to længerevarende praktikperiode, som begge er
opdelt af en skoleperiode. Den ene af praktikperioderne er inden for det almen pædagogiske område, og den anden
vil have fokus på det specialpædagogiske område.

Samarbejdet mellem skole og praktik
Samarbejdet omkring uddannelse varetages af skole, praktiksted og elevens ansættende myndighed med henblik på
at styrke helheden og sammenhængen i uddannelsesforløbet.
Samarbejdet mellem skole og praktik tager afsæt i fælles temaer for såvel skoleperioder som praktikperioder. Det
Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) har ansvar for at sikre kobling mellem skole og praktik.
Der arbejdes med to dokumenter til at understøtte elevens læringsproces:
1.

2.

Personlig uddannelsesplan, hvor skolen sammen med elev og praktikvirksomhed/ansættende myndighed
ved begyndelsen af uddannelsesforløbet udarbejder elevens personlige uddannelsesplan på baggrund af en
kompetencevurdering (RKV – realkompetencevurdering).
Det er skolen, der har den overordnede initiativ- og opfølgningspligt i forhold til den personlige
uddannelsesplan jf. BEK. nr. 367 af 16. april 2016 § 56 og 57.
Uddannelsesbogen bruges til at dokumentere elevens mål med uddannelsen. Med henblik på at styrke
helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i begyndelsen af hvert skole- og
praktikforløb sine læringsmål i uddannelsesbogen.
Det er kontaktlæreren og praktikvejlederen, der understøtter eleven i formuleringen af disse læringsmål jf.
Uddannelsesordningen af 1. juli 2017 ”… at det lokale uddannelsesudvalg i samarbejde med de lokale
praktikansvarlige myndigheder løbende medvirker til at afdække og sikre, at eleverne kan tilegne sig
praktikmålene i de forskellige praktikker, således at elevernes mulighed for at nå slutmålene for den samlede
uddannelse sikres”.

Der samarbejdes omkring den enkelte elevs uddannelse i forhold til helhedsevaluering. Denne forekommer, når der er
omstændigheder i elevens uddannelse, som kan medføre ændringer i elevens uddannelsesaftale. Se mere om
helhedsevaluering på skolens hjemmeside www.sosufvh.dk

Bedømmelsesplan for praktikuddannelsen
Ved afslutning af hver praktikperiode udfærdiges en praktikerklæring, hvori det fremgår, om eleven har nået målene
for den pågældende periode samt godkendelse af praktikperioden. Praktikerklæringen i praktikperiode 2 er den
afsluttende erklæring, som ligger til grund for udstedelse af elevens uddannelsesbevis.
Eleven kan gå til afsluttende prøve uden at praktikken er endelig godkendt. Det vil sige, at eleven kan færdiggøre sin
praktik, og dermed uddannelsen, efter afsluttende prøve.
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Skolevejledning

Skolevejledning

Skolevejledning
Uddannelsesbevis

Praktikerklæring

Skolebevis

Skoleperiode 1A

Praktikperiode 1A

Skoleperiode 1B

Praktikperiode 1B

Skoleperiode 2

Praktikperiode 2A

Skoleperiode 3

Afsluttende
praktikerklæring

Praktikperiode 2B

Progression i praktikmålene
Progressionen i praktikmålene er beskrevet under temaer ud fra den anvendte taksonomi ”begynder”, ”rutineret” og
”avanceret” niveau jf. præstationsstandarderne i BEK. nr. 367 af 19. april 2016 § 34.
Praktikmålene for den pædagogiske assistentuddannelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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.
Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske
aktiviteter.
Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling.
Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber.
Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer.
Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel,
robusthed og kendskab til sig selv.
Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel
tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov.
Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk
aktivitet og bevægelse.
Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om
naturfænomener og bæredygtighed.
Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der forebygger
infektion i institutioner.
Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og
igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet.
Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser,
dannelse, følelser og kropslige sansninger.
Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter.
Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet.
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 samarbejdet med øvrige fagprofessionelle.
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16. Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske
arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø.
17. Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og
pårørende og kolleger.
18. Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin
pædagogiske praksis.
Vejledning i praktikken
Eleven og praktikvejlederen evaluerer løbende i praktikperioden i forhold til målene og læringsudbytte. Ved løbende
evaluering kan logbog være et understøttende pædagogisk redskab.
Ved afsluttende evaluering udfyldes praktikerklæring, som forefindes på skolens hjemmeside www.sosufvh.dk

LÆRINGSAKTIVITETER FOR SKOLE- OG PRAKTIKPERIODER
Indhold i skoleperioderne - EUD
Skoleperiode 1A – 5 uger
Tema 1

Skoleperiode 1B – 23 uger
Tema 2 - 5
En uges erhvervsrettet
påbygning.

Dansk og samfundsfag

Skoleperiode 2 – 21 uger
Tema 6 - 9
Tre ugers erhvervsrettet
påbygning.
2 ugers valgfag.
Prøve i udtrukket
grundfag.
Dansk og samfundsfag

Skoleperiode 3 – 8 uger
Tre ugers valgfri
specialefag.
Prøve i udtrukket
uddannelsesspecifikt fag.
Afsluttende prøve

Indhold i skoleperioderne - EUV
Skoleperiode 1 – 17 uger
Tema 2 - 5
En uges erhvervsrettet påbygning.

Dansk og samfundsfag

Skoleperiode 2 – 21 uger
Tema 6 - 9
Tre ugers erhvervsrettet påbygning.
2 ugers valgfag.
Prøve i udtrukket grundfag.
Dansk og samfundsfag

Skoleperiode 3 – 8 uger
Tre ugers valgfri specialefag.
Prøve i udtrukket
uddannelsesspecifikt fag.
Afsluttende prøve

Læringsaktiviteter i skoleperioderne
I det følgende præsenteres læringsaktiviteterne fordelt på skole- og praktikperioder i forhold til uddannelsens temaer
og dertil knyttede kompetence- og fagmål.
Skoleperiode 1A
Tema
Tema 1
Pædagogiske rammer, arbejdsmiljø
og ergonomi.

Formål og kompetencemål
I temaet vil læringsaktiviteterne
omhandle, hvordan den
pædagogiske assistent selvstændig
kan varetage det pædagogiske
arbejde, herunder det professionelle
møde med andre inden for de
lovgivningsmæssige rammer.
Endvidere hvordan den
pædagogiske assistent kan varetage
hensynet til det fysiske- og psykiske
arbejdsmiljø, herunder pædagogiske

Fagmål
Arbejdsmiljø og ergonomi
Avanceret niveau:
Mål: 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
Kulturelle udtryksformer og
aktiviteter
Avanceret niveau:
Mål: 3.
Bevægelse og idræt
Avanceret niveau:
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metoder til forebyggelse af fysiskog psykisk vold på arbejdspladsen.
Kompetencemål: 3, 8, 19 og 20.

Mål: 8.
Ekspertniveau:
Mål: 8.
Pædagogik
Avanceret niveau:
Mål: 9, 10, 11, 12 og 13.

Skoleperiode 1B
Tema
Tema 2
Den pædagogiske assistents
fagprofil.

Tema 3
Kommunikation og medier del 1.

Formål og kompetencemål
I temaet vil læringsaktiviteterne
omhandle, hvordan den
pædagogiske assistent selvstændig
og professionelt kan indgå i
relationer til den pædagogiske
målgruppe og kan reflektere over
egen fagprofessionelle rolle og
etiske dilemmaer.

Fagmål
Pædagogik
Avanceret niveau:
Mål: 2, 4, 6, 7, 8 og 14.

Kompetencemål: 9 og 21.

Psykologi i den pædagogiske
praksis
Avanceret niveau:
Mål: 6 og 7.

I temaet vil læringsaktiviteterne
omhandle, hvordan den
pædagogiske assistent selvstændigt
kan varetage målrettet
kommunikation og reflektere over
kommunikationens betydning for
motivation, dialog og samarbejde.
Endvidere anvende IT og digitale
løsninger til informationssøgning,
samarbejde, arbejdstilrettelæggelse,
faglig formidling og dokumentation.

Digital kultur
Avanceret niveau:
Mål: 1, 4, 5 og 7.

Kompetencemål: 16 og 18.

Psykologi i den pædagogiske
praksis
Avanceret niveau:
Mål: 10.

Kulturelle udtryksformer og
aktiviteter
Avanceret niveau:
Mål: 5 og 9.

Ekspertniveau:
Mål: 1, 4, 5 og 7.
Kommunikation i den pædagogiske
praksis
Avanceret niveau:
Mål: 2, 3, 6, 8, 9 og 10.

Pædagogik
Avanceret niveau:
Mål: 5 og 15.
Tema 4
Sprog, leg og sanseintegration.

I temaet vil læringsaktiviteterne
omhandle, hvordan den
pædagogiske assistent selvstændigt,
på baggrund af viden om kognitiv og
motorisk udvikling, kan i gangsætte
leg, fysiskudviklende og kreative

Pædagogik
Avanceret niveau:
Mål: 15 og 17.
Psykologi i den pædagogiske
praksis
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aktiviteter. Endvidere reflektere
over legens betydning for
målgruppens udvikling.
Kompetencemål: 6 og 11.

Avanceret niveau:
Mål: 1 og 4.
Natur og udeliv
Avanceret niveau:
Mål: 1.
Ekspertniveau:
Mål: 1.
Sundhed i den pædagogiske praksis
Avanceret niveau:
Mål: 1.
Ekspertniveau:
Mål: 1.
Bevægelse og idræt
Avanceret niveau:
Mål: 5.
Ekspertniveau:
Mål: 5.
Kulturelle udtryksformer og
aktiviteter
Avanceret niveau:
Mål: 6.

Tema 5
Børnekultur, køn og inklusion.

I temaet vil læringsaktiviteterne
omhandle, hvordan den
pædagogiske assistent selvstændigt
kan identificere pædagogiske mål og
anvende disse på en måde, der
understøtter leg, trivsel, inklusion og
udvikling.

Pædagogik
Avanceret niveau:
Mål: 3, 16 og 18.

Kompetencemål: 2 og 4.

Ekspertniveau:
Mål: 2 og 3.

Bevægelse og idræt
Avanceret niveau:
Mål: 2 og 3.

Natur og udeliv
Avanceret niveau:
Mål: 2.
Ekspertniveau:
Mål: 2.
Kulturelle udtryksformer og
aktiviteter
Avanceret niveau:
Mål: 7.
Psykologi i den pædagogiske
praksis
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Avanceret niveau:
Mål: 2, 5 og 10.
Sundhed i den pædagogiske praksis
Avanceret niveau:
Mål: 3, 4 og 7.
Ekspertniveau:
Mål: 3, 4 og 7.

Skoleperiode 2
Tema
Tema 6
Sundhed, bevægelse og pædagogik.

Formål og kompetencemål
I temaet vil læringsaktiviteterne
omhandle, hvordan den
pædagogiske assistent selvstændigt
kan motivere til målrettet fysiske
aktiviteter og samtaler om sundhed
ud fra viden om sundhedsfremme
rettet mod trivsel, udvikling og
læring. Endvidere anvende
hygiejniske retningslinjer.

Fagmål
Sundhed i den pædagogiske praksis
Avanceret niveau:
Mål: 2, 5, 6, 8 og 9.
Ekspertniveau:
Mål: 2, 5, 6, 8 og 9.
Bevægelse og idræt
Avanceret niveau:
Mål: 1 og 7.

Kompetencemål: 12, 13, 14 og 15.
Ekspertniveau:
Mål: 1 og 7.
Pædagogik
Avanceret niveau:
Mål: 1 og 5.
Psykologi i den pædagogiske
praksis
Avanceret niveau:
Mål: 11.
Tema 7
Kommunikation og medier del 2.

I temaet vil læringsaktiviteterne
omhandle, hvordan den
pædagogiske assistent selvstændigt
kan understøtte målgruppens evne
til at kommunikere og indgå i sociale
fællesskaber. Endvidere anvende
digitale medier og teknologiske
løsninger som redskaber i dette
arbejde.
Kompetencemål: 7 og 17.

Tema 8
Kultur, samspil og aktiviteter.

I temaet vil læringsaktiviteterne
omhandle, hvordan den
pædagogiske assistent selvstændigt
kan igangsætte aktiviteter, der
medinddrager og understøtter

Kommunikation i den pædagogiske
praksis
Avanceret niveau:
Mål: 1, 4, 5 og 7.
Digital kultur
Avanceret niveau:
Mål: 2, 3, 6 og 8.
Ekspertniveau:
Mål: 2, 3, 6 og 8.
Kulturelle udtryksformer og
aktiviteter
Avanceret niveau:
Mål: 1, 2, 4 og 8.
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målgruppens integritet og
værdighed. Endvidere tilsigter
involvering og medskabende
processer, mestring af opgaver og
udfordringer i dagligdagen.
Kompetencemål: 1, 5 og 10.

Psykologi i den pædagogiske
praksis
Avanceret niveau:
Mål: 3, 8 og 9.
Bevægelse og idræt
Avanceret niveau:
Mål: 4 og 6.
Ekspertniveau:
Mål: 4 og 6.
Pædagogik
Avanceret niveau:
Mål: 10 og 14.

Tema 9
Pædagogik og natur.

I temaet vil læringsaktiviteterne
omhandle, hvordan den
pædagogiske assistent, selvstændigt
og i samarbejde, kan planlægge,
gennemføre og evaluere
pædagogiske forløb, herunder
anvende viden om kognitiv og
motorisk udvikling, bevægelse, krop
og udeliv.

Natur og udeliv
Avanceret niveau:
Mål: 3, 4, 5, 6, 7 og 8.
Ekspertniveau:
Mål: 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

Kompetencemål: 1 og 11.

Skoleperiode 3
Skoleperiode 3 består af undervisning i valgfri specialefag, prøve i et uddannelsesspecifikt fag samt afsluttende prøve.

Læringsaktiviteter i praktikperioderne
Praktik 1
Tema
Tema 1
Pædagogiske rammer, arbejdsmiljø og ergonomi
Tema 2
Den pædagogiske assistents fagprofil
Tema 3
Kommunikation og medier del 1
Tema 4
Sprog, leg og sanseintegration
Tema 5
Børnekultur, køn og inklusion

Praktikmål i temaet
Mål 1 - 18
Mål 1 - 18
Mål 1 - 18
Mål 1 - 18
Mål 1 - 18

Praktik 2
Tema

Praktikmål i temaet
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Tema 6
Sundhed, bevægelse og pædagogik
Tema 7
Kommunikation og medier del 2
Tema 8
Kultur, samspil og aktiviteter
Tema 9
Pædagogik og natur

Mål 1 - 18
Mål 1 - 18
Mål 1 - 18
Mål 1 - 18

Vejledende progression i målene mellem praktikperiode 1 og praktikperiode 2.
Begynder
Mål 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.
Mål 2
Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at
planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske
aktiviteter.
Mål 3
Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har
fokus på målgruppens sproglige udvikling.
Mål 4
Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der
medtænker køn, inkluderende processer og
fællesskaber.
Mål 5
Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at
etablere venskaber og indgå i relationer.
Mål 6
Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske
observationer for at understøtte målgruppens trivsel,
robusthed og kendskab til sig selv.
Mål 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.
Mål 8
Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske
aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk
aktivitet og bevægelse.
Mål 9
Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte
pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om
naturfænomener og bæredygtighed.
Mål 10
Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer
og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i
institutioner.

Rutineret

P1

Avanceret

P2
P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2
P1

P2

P1

P1
P2
P2
P1
P2
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Mål 11
Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre
skabe rammer for det pædagogiske måltid og
igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og
livskvalitet.
Mål 12
Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle
aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse,
følelser og kropslige sansninger.
Mål 13
Eleven kan anvende sociale og digitale medier som
redskab i pædagogiske aktiviteter.
Mål 14
Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet.

Mål 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
samarbejdet med øvrige fagprofessionelle.
Mål 16
Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og
ansvar i forhold til fysiske og psykiske
arbejdsbelastninger, herunder ergonomi,
konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø.
Mål 17
Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog
med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende
og kolleger.
Mål 18
Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og
reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin
pædagogiske praksis.

P1
P1

P2
P2

P1

P2

P1

P1
P2
P2

P1

P2
P1

P1

P2
P2
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