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Ansøgning om optagelse på 
Pædagogisk Assistent Uddannelsen 

på UC Syddanmark 

 
For ansøgere over 25 år med to års pædagogisk erhvervserfaring. 
 
Ansøgningsfrist, Esbjerg, den 5. februar 2018 
Uddannelsesstart, Esbjerg, den 19. februar 2018 
 
Ansøgningsfrist, Kolding, den 5. februar 2018 
Uddannelsesstart, Kolding, den 19. februar 2018 
 
Ansøgningsfrist, Aabenraa, den 5. februar 2018 
Uddannelsesstart, Aabenraa, den 19. februar 2018 

 
Har du spørgsmål til skemaet? Så ring eller skriv til:  
 
PAU-koordinator i Kolding   Marlene Lysemose  tlf. 7266 5421 mail mlys@ucsyd.dk  
PAU-koordinator i Esbjerg   Pernille Gram  tlf. 7266 5543 mail pegr@ucsyd.dk 
PAU-koordinator i Aabenraa Ditte Nørup Petersen tlf. 7266 5427 mail dnpe@ucsyd.dk   
Uddannelsesleder   Thomas Falk  tlf. 7266 5419 mail tfal@ucsyd.dk  

 
Ansøgningen sendes til Thomas Falk pr. mail: tfal@ucsyd.dk  

 
Eller pr. post: 
UC Syddanmark 
Dyrehavevej 116 
6000 Kolding 
Att.: Thomas Falk 

 
Ansøgningen skal vedlægges: 
 

- Kopi af dokumentation for skolegang  
- Kopi af dokumentation for erhvervserfaring 

- Foto 

- Kopi af bevis for førstehjælp på mellemniveau (12 timer) 
- Kopi af bevis for elementær brandbekæmpelse (3 timer) 

 
 
 
Ønsker at læse i (Sæt kryds): 
 
Esbjerg:     Kolding:         Aabenraa:    

mailto:mlys@ucsyd.dk
mailto:pegr@ucsyd.dk
mailto:dnpe@ucsyd.dk
mailto:tfal@ucsyd.dk
mailto:tfal@ucsyd.dk


 2 

Ansøger 
 

CPR-nr.  

Fornavn + efternavn  

Adresse  

Postnr./by  

Tlf. privat  

Tlf. arbejde  

Evt. mailadresse  

Oplysninger om ansøgerens skolegang 
 
Har du (sæt kryds)            

 

 9. kl.          

 10. kl. 

 Grundforløb 2 til PAU 

 
 

Anden skolegang, hvilken:  

 

Husk at vedlægge dokumentation 
 

 
Anden uddannelse:  

 

Vedlæg ansøgningen kopier af afgangsbeviser 
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Erhvervserfaring 

 
Har du relevant erhvervserfaring, skal du skrive det her.  

Dokumentation skal vedlægges. Enten udtalelse der beskriver periode, timetal og 
opgaver eller ansættelsesbrev og seneste lønseddel. 

 
Institutionens navn Din stillingsbetegnelse Ansættelsesperiode  Antal timer pr 

uge 

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  

 

  

  

 

  

 
 

Andre kvalifikationer 
Evt. erfaringer/kvalifikationer fra sports- og fritidsaktiviteter m.v. 

(vedlæg eventuel dokumentation) 

 

Økonomi 
 

Under uddannelsen til pædagogisk assistent er der forskellige muligheder for 

forsørgelse. Kryds af her, hvilken forsørgelse, du regner med. 
 

 Jeg ønsker at tage uddannelsen på SU 

 Jeg har en aftale med min arbejdsgiver om at jeg får løn under uddannelsen. 

 Jeg søger uddannelsen som et led i min jobplan. 
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Hvem er du? 
 

Skriv lidt om dig selv 
fx hvad du tror, at du kan bidrage med i pædagogisk arbejde og hvad du kan 

bidrage med i en klasse: 
 

 

 

Hvorfor vil du gerne tage uddannelsen til pædagogisk assistent? 

 

Yderligere oplysninger 
Har du helbredsmæssige begrænsninger, der kræver særlige hensyn under uddannelsen? 

Hvis ja, hvilke:  
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Har du tidligere været til optagelsessamtale på den pædagogiske assistent uddannelse? 

Hvis Ja, hvornår har du været til 

samtale: 

 

 

Har du tidligere været påbegyndt på den pædagogiske assistent uddannelse? 

Hvis ja, hvornår?  

 

Har du brug for hjælp for at gennemføre uddannelsen? Hvis ja: Hvilken? 

 

 

 Har du haft engelsk i folkeskolen eller senere? Hvis ja, vedlæg dokumentation 

herfor. 

 Har du haft dansk efter folkeskolen? Hvis ja, vedlæg dokumentation herfor. 

 Har du haft samfundsfag efter folkeskolen? Hvis ja, vedlæg dokumentation herfor. 

 

 

Dato og underskrift   

 
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til: 
Thomas Falk, uddannelsesleder på PAU i UC SYD 
T +45 7266 5419 – tfal@ucsyd.dk  
 
Marlene Lysemose, PAU-koordinator, Campus Kolding og Aabenraa 
T +45 7266 5421 – mlys@ucsyd.dk   
 
Pernille Gram, PAU-koordinator, Campus Esbjerg 
T +45 7266 5543 – pegr@ucsyd.dk  

 
Ditte Nørup Petersen, koordineringsansvarlig, Campus Aabenraa 
T +45 7266 5427 – dnpe@ucsyd.dk   

 

mailto:tfal@ucsyd.dk
mailto:mlys@ucsyd.dk
mailto:pegr@ucsyd.dk
mailto:dnpe@ucsyd.dk

