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Resumé 
Undersøgelsens resultater 

• Samlet er der rettet henvendelse til 87 tidligere PAU elever (Kolding og Esbjerg). 

• Hold der har deltaget PKEUV16Eb, PKEUV16Ea, PKEUV17F, PKEUD13, PEAE16-EV og PEAE43A-3.sk  

• 32 personer har deltaget fra Kolding (og 2 delvist) og 9 personer fra Esbjerg (1 delvist), hvilket giver 

en svarprocent på 50 % 

• 67 % er pr. 12 april i arbejde (28 besvarelser) 

• 9 er påbegyndt pædagoguddannelsen efter uddannelsen til pædagogisk assistent. 

• 32 % har været eller er ansat inden for vuggestue/børnehaveområdet (12 besvarelser)  

Nedenstående viser nogle af tabellerne fra den samlede undersøgelse. 

Køn 

 

Alder 

 

Holdbetegnelse: 

 

Hvilken kommune, institution eller region kom du fra, da du var under uddannelse? 
 Esbjerg (4) 
 Tønder 
 Varde (2) 
 Vejen (7) 
 Kolding (17) 
 Haderslev (4)  
 Fredericia (3) 

 Lyshøj SFO 
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 Vejle (2) 

 

Hvilken ansættelsesform havde du, da du var under uddannelse? 

 

Hvad du eller har du haft arbejde som pædagogisk assistent efter endt uddannelse: 

hvis ja 

 

Angiv kommune, hvor du var ansat  
 Ansager 
 Australien 
 Esbjerg (3) 
 Esbjerg Kommune og Vejen Kommune 
 Vejen (4) 
 Fredericia - nu Horsens 
 Haderslev 

 Kolding (10) 
 Vamdrup 

 Vejle (2) 
 Kolding og Vejle 
 Holsted 
 Fredericia (2) 

 

Hvor mange timer om ugen i gennemsnit: 
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Hvilket område var/er du ansat indenfor: 

 

Hvilket område var/er du ansat indenfor: - Andet  
 Au pair 
 skole 
 Social psykiatrien 
 Uddannelse 

 Speciel skole 
 Misbrug og forsorg 
 Specialskole 
 Hjemmeplejen 

 

Hvad er/var din stillingsbetegnelse? 

 

Hvad er/var din stillingsbetegnelse? - andet  
 Au pair 
 Timelønnede lærervikar 

 Værkstedsassistent 
 Socialpædagog studerende 
 psykiatri medarbejder 
 Underviser 
 Social og sundhedshjælper 

 

Er du / har du været ansat et af de steder, hvor du har været i praktik? 
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Er der noget særligt i din Pædagogisk Assistent Uddannelse, der har gjort, at du har 

fået job (fx praktik, et bestemt emne i uddannelsen mm.)? 
 Det har været meget svært at få arbejde, efter at jeg har taget uddannelsen som pædagogisk 

assistent, da de søger enten pædagoger eller medhjælpere, da vi er for dyre. 
 Har ikke arbejdet som PAU men Læst videre til pædagog 
 Nej (10)  
 At jeg gerne vil arbejde med børn. Jeg er rejst til Australien og arbejder som au pair. (Passer børn) 

 Erfaring fra praktikken og projekterne jeg havde udført i min praktik 
 Ingen job. Pædagog studerende. 
 Det er ikke fra min uddannelse, men min erfaring inden for gymnastik og motorik. 
 Nej det har sat mig i en situation hvor det er sværere at få job. 
 Har haft uddannelses orlov og er kommet retur til en ny stilling i organisationen som 

hjemmevejleder i Social psykiatrien 

 Jeg havde ca. 9 års erfaring som omsorgsmedhjælper inden jeg blev uddannet som pædagogisk 
assistent og med den erfaring samt helt nye pædagogiske redskaber, har været med til jeg fik nye 
opgaver på min gamle arbejdsplads og fik stillingen i mit ny job. 

 Jeg arbejde på samme arbejdsplads, som inden uddannelsen 

 Jeg har ikke kunnet få et job som pædagogisk assistent efter endt uddannelse 
 nej jeg er studerende (socialrådgiver) 
 Nej, startede som vikar mens jeg læste, og fik en tidsbegrænset stilling efter følgende. 

 Nej, jeg var fastansat som pædagogmedhjælper før jeg blev uddannet PAU 
 Pædagogisk Assistent Uddannelse give mig mere vide både pædagogisk teori og praksis. 
 Jeg er mig selv  
 Har overhovedet ikke kunne bruge min uddannelse til at få job med, er min erfaring, samt vilje til at 

arbejder som har skaffet mig job 
 Er samme sted som jeg var inden jeg tog uddannelsen 
 At jeg har fået teorien bag det praktiske, som jeg har arbejdet med i mange år. Det har gjort at jeg 

beder kan forså helheden og beder kan komme tæt på mine elever og en forståelse for deres 
udfordringer. 

 Min alder 
 Havde uddannelses orlov fra fast job 
 Nej - Aftalen var, at jeg skulle tilbage til mit job efter endt uddannelse. 
 Nej, var dagpleje inden. Og er kommet tilbage til det. 

 Sundhed, krop og bevægelse :-) 

 Nej havde job inden jeg begyndte på min uddannelse. 
 Mine valgfag som understøttende undervisning har været en god indgangsvinkel til specialområdet. 

Grundlæggende er det min uddannelse med gode resultater, samt min erhvervs og livs erfaring der 
har åbnet døren til en fastansættelse på fuldtid. 

 Job ved første samtale 
 Fagene som pædagogik, psykologi, sundhed og idræt og bevægelse har klart været en fordel i 

forhold til min ansættelse 
 Tror jeg ikke???? 
 De kunne lide den måde jeg er på og den måde jeg var med borgerne 
 Man lære mange ting på UC SYD i seminariet og man tag det med det fra. Man skal kun elsket sit 

arbejde så er det dejligt 
 Ja, praktikken har da helt klart været grunden til at jeg fik job. 
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Hvad er din nuværende situation? 

 

Hvad er din nuværende situation? - andet  
 Er ude at rejse 
 Under uddannelse og i arbejde 

 

Hvor mange stillinger har du søgt, siden du forlod uddannelsen?  
 75 
 20 
 10+ 
 3 stillingsopslag og en masse uopfordret 

 Ingen, da jeg havde uddannelses orlov 
 Ingen, var i job. 
 0 (12) 
 4 
 57 
 50 
 Ingen var fast ansat 

 Ingen. Jeg har fuld tid som vikar 

 14 
 2 
 Over 10 
 12 
 Mange 

 

Hvor mange stillinger har du søgt, siden du forlod uddannelsen 
 3-5 i ugen siden endt uddannelse 
 Flere 100 
 Mange 

 

Er du påbegyndt en uddannelse efter uddannelse til pædagogisk assistent? 
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Er du påbegyndt en uddannelse efter uddannelse til pædagogisk assistent? - Hvis Ja, 

hvilken: 
 Socialrådgiver 
 Bus kørekort 

 

Overvejer du at påbegynde en uddannelse, 

 

 

Overvejer du at påbegynde en uddannelse, - Hvis ja, hvilken: 
 Ja når jeg kommer hjem. Men ved ikke hvad. 
 Pædagoguddannelsen (5) 
 Nej 
 Kulturformidler 
 Pædagog eller anden uddannelse der kan få mig i arbejde 
 Lærer 
 Pædagog eller sygeplejere 

 Nej ikke nu 

 

Yderligere bemærkninger 
 Håber jeg bliver glad for det arbejde jeg har fået som dagplejer. 
 Jeg er ude at rejse 
 Jeg er rigtig glad for at jeg har taget denne uddannelse. 

jeg får mere viden end da jeg var ikke var uddannet og gik som pædagog medhjælper. 
 Er bare så glad for at have fået den uddannelse 
 Nej 

 Tak for en fantastisk uddannelses institution og gode lærer 
 Uddannelsen er ikke specielt lærerig, hvis ikke man vil have børn som målgruppe.  

Jeg har intet taget med fra uddannelsen inden for mit område og har ej heller lært en masse, som 

jeg ikke vidste i forvejen. 
 Uddannelsen til pædagogisk assistent i Kolding er suveræn! Klart bedre end i Esbjerg :-) 
 UC Syd har været en dør og øjn åbner for mig. Jeg har gennem skolen og fagene på uddannelsen 

lært meget om mig selv, og været igennem en fantastisk udvikling både fagligt og personligt. 
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Bilag. 
 

Alder 

Krydset med: Hvad er/var din stillingsbetegnelse? 

  Pædagogisk assistent Pædagog Pædagogmedhjælper Vikar andet I alt 

19 0 0 0 0 0 0,0% 

20 - 24 3 0 0 0 1 11,1% 

25 - 29 2 0 0 0 3 13,9% 

30 - 17 1 4 2 3 75,0% 

I alt 22 1 4 2 7 36 

              

Alder   

Krydset med: Hvor mange timer om ugen i gennemsnit:   

  15 16-29 30 - 37 I alt   

19 0 0 0 0,0%   

20 - 24 1 0 3 12,5%   

25 - 29 0 1 2 9,4%   

30 - 2 1 22 78,1%   

I alt 3 2 27 32   

            

Hvad er din nuværende situation?    

Krydset med: Holdbetegnelse:    

  EUD EUV I alt    

I arbejde 9 19 66,7%    

Ledig 2 1 7,1%    

Under uddannelse 5 4 21,4%    

Barsel/sygdom 0 0 0,0%    

andet  2 0 4,8%    

I alt 18 24 42    

           

Hvilket område var/er du ansat indenfor:    

Krydset med: Holdbetegnelse:    

  EUD EUV I alt    

Dagpleje 1 1 5,4%    

vuggestue/børnehave 7 5 32,4%    

SFO/klub 1 4 13,5%    

Bosteder 2 6 21,6%    

dagtilbud til voksne eller unge 0 2 5,4%    

Andet  3 5 21,6%    

I alt 14 23 37    
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Hvad er/var din stillingsbetegnelse?    

Krydset med: Holdbetegnelse:    

  EUD EUV I alt    

Pædagogisk assistent 8 14 61,1%    

Pædagog 0 1 2,8%    

Pædagogmedhjælper 2 2 11,1%    

Vikar 1 1 5,6%    

andet  2 5 19,4%    

I alt 13 23 36    

           

Hvilket område var/er du ansat indenfor:  
Krydset med: Alder  

  19 20 - 24 25 - 29 30 - I alt  

Dagpleje 0 0 0 2 5,4%  

vuggestue/børnehave 0 3 0 9 32,4%  

SFO/klub 0 0 1 4 13,5%  

Bosteder 0 0 2 6 21,6%  

dagtilbud til voksne eller unge 0 0 0 2 5,4%  

Andet  0 1 2 5 21,6%  

I alt 0 4 5 28 37  

             
Er du påbegyndt en uddannelse efter uddannelse til 

pædagogisk assistent?    

Krydset med: Holdbetegnelse:    

  EUD EUV I alt    

Hvis Ja, hvilken: 1 1 11,8%    

Pædagoguddannelsen 5 4 52,9%    

socialrådgiveruddannelsen 0 0 0,0%    

Andet 5 1 35,3%    

I alt 11 6 17    

           

Holdbetegnelse:     

Krydset med: Overvejer du at påbegynde en uddannelse,     

  Hvis ja, hvilken: I alt     

EUD (erhvervs uddannelse) 5 45,5%     

EUV (grundlæggende voksen 
uddannelse) 6 54,5%     

I alt 11 11     
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Hvad du eller har du haft arbejde som pædagogisk 

assistent efter endt uddannelse: hvis ja 
   

Krydset med: Køn    

  Mand Kvinde I alt    

Fastansat 3 13 50,0%    

Tidsbegrænset stilling 1 5 18,8%    

vikar/tilkaldevikar 1 9 31,3%    

I alt 5 27 32    

           

Overvejer du at påbegynde en uddannelse,    

Krydset med: Køn    

  Mand Kvinde I alt    

Hvis ja, hvilken: 3 8 100,0%    

I alt 3 8 11    
 

 

 


