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Der er mangel på udlært pædagogisk personale i 

landets vuggestuer, børnehaver, SFO’er og andre 

institutioner. En af løsningerne er at ansætte flere 

pædagogiske assistenter, der kan være med til at 

løfte opgaven. Social- og sundhedsskolen Frede-

ricia-Vejle-Horsens har gennem mange år med 

succes udbudt uddannelsen i Fredericia og fra 

2020 har det også været muligt at tage GF2 pæ-

dagogisk assistentuddannelsen i Horsens, og fort-

sætte på hovedforløbet i kort geografisk afstand fra 

SOSU skolen. Nemlig hos Via University College. 
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Større faglighed og mere ansvar nævnes som to af 

de vigtigste grunde til, at pædagogiske assistenter 

har valgt at tage uddannelsen. Mange har arbej-

det som pædagogiske medhjælpere i en årrække, 

men har manglet teorien der kunne kobles på den 

praktiske viden. 

Hos arbejdsgiverne ses uddannelsen også som en 

vigtig del af et pædagogisk kvalitetsløft og de pæ-

dagogiske assistenter får typisk ansættelse i både 

vuggestue/børnehave/SFO, samt på ungdomssko-

ler og bosteder. 

På Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle- 

Horsens har der i mange år været søgning til ud-

dannelsen i Fredericia. Direktør Anne Mette Vind;

”Vi søges i disse år af mange ufaglærte, der øn-

sker at få sat teori på deres praksis. Når de gør det 

gennem uddannelses kan de dele et fælles fagligt 

sprog med deres kolleger, udføre opgaver på lige 

fod, og opnå en god løn. Det gælder også for de 

pædagogiske assistenter, og derfor er vi rigtig glade 

for at vi nu kan udbyde uddannelsen på to af vores 

afdelinger. I Fredericia tilbyder vi både grundforløb 

og hovedforløb, i Horsens har vi et værdifuldt sam-

arbejde med Via University College, hvor vi tilbyder 

grundforløbet, og de har hovedforløbet. Da vi er 

placeret få minutters gang fra hinanden i det nye 

Campusmiljø er det nu meget nemt for eleverne. ” 


