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1. UC SYD   

1.1 Oplysninger om UC SYD  

  
Skolens Navn: Professionshøjskolen UC SYD.   
I UC SYD er uddannelsen til Pædagogisk Assistent placeret i Kolding, Esbjerg og 
Aabenraa.   
  

Skolens adresser:   

Dyrehavevej 116, 6000 Kolding.  

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.  

Dr. Margrethes Vej 11 – 13, 6200 Aabenraa 

  

web: www.ucsyd.dk/pædagogiskassistent     

Telefon: 72662000   

  
Institutchef:   Kim Larsen  
Uddannelsesleder:  
  

Thomas Falk  

Koordinator i Kolding:  
Koordinator i Aabenraa/Sønderborg: 

Marlene Lysemose 
Ditte Nørup Petersen 

Koordinator i Esbjerg:  
  

Pernille Gram    

Elevadministration      
Kolding og Aabenraa:    Anette Theet Rasmussen  
Esbjerg:    Katrine Svane Thomsen 
  
UC SYD, udbyder en bred vifte af pædagogiske uddannelser: professionsbachelor som 
pædagog, pædagogisk assistent, misbrugsvejleder, AMU, kunstpædagog samt diverse 
kurser og diplomuddannelser.  
  
  
Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med de lokale 
uddannelsesudvalg.  
  

 

http://www.ucsyd.dk/p%C3%A6dagogiskassistent
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1.2 Pædagogisk Assistentuddannelsen ved UC SYD.  

Pædagogisk Assistentuddannelsen (PAU) erstatter Pædagogisk Grunduddannelse 
(PGU), som er blevet udbudt fra UC SYD, siden 1997. På UC SYD har vi mange og 
positive erfaringer med denne uddannelse og betragter den som en væsentlig og 
relevant del i rækken af de pædagogiske uddannelser, vi udbyder. Pædagogiske 
assistenter medvirker til at kvalificere det pædagogiske arbejdsfelt. PAU er en 
erhvervsfaglig grunduddannelse.    

  
Gennem uddannelsen tilegner eleven sig viden, erfaring og kompetencer om 
pædagogisk og omsorgsrelateret arbejde, så eleven kan assistere pædagoger i det 
pædagogiske arbejde.  

Målet med uddannelsen er at kvalificere eleven til at kunne udføre pædagogisk arbejde 
med børn, unge og voksne. Som pædagogisk assistent vil du kunne arbejde på både 
dag- og døgninstitutioner og inden for både normalområdet og specialområdet. Dette 
arbejde foregår typisk i et tæt samarbejde med kollegaer, forældre og pårørende.  
Herudover giver uddannelsen dig bl.a. adgang til at læse videre til professionsbachelor 
som pædagog.  
  

Pædagogisk Assistent Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der indeholder en 
skoledel og en praktikdel.   

Du kan tage PAU på fire måder:  

  
- 1. Som Erhvervsrettet Ungdoms Uddannelse for unge under 25 år: EUD  
- 2. Som Erhvervsuddannelse for Voksne over 25 år, der har to års erfaring 

inden for pædagogisk arbejde: EUV1  
- 3. Som Erhvervsuddannelse for Voksne over 25 år, der har erfaring inden 

for pædagogisk arbejde men mindre end to år – eller har en tidligere 
uddannelse: EUV2  

- 4. Som Erhvervsuddannelse for Voksne over 25 år, der ikke har erfaring 
inden for pædagogisk arbejde og som ikke har en tidligere uddannelse: 
EUV3  

  

EUD, EUV2 og EUV3 er for personer som ansættes af en kommune, regionen eller en 
privat institution og indgår i en uddannelsesaftale med skolen.  

Uddannelsen består af både skole og praktikforløb.   

Skoleforløbet varer for EUD og EUV3:  

- Max. 20 uger på grundforløb 2 (udbydes ikke af UC SYD)  

- Max. 47 uger i skole  
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- Max. 2 x 26 ugers praktik (afhængigt af EUD-elevens erhvervserfaring kan 
der gives merit for noget af praktikken).  

Skoleforløbet varer for EUV2:  

- Max. 20 uger på grundforløb 2 (udbydes ikke af UC SYD)  

- Max. 47 uger i skole  

- Max. 2 x 26 ugers praktik (afhængigt af EUV2-elevens erhvervserfaring kan 
der gives merit for noget af praktikken).  

  

EUV1 er for personer, der er over 25 år, og har mindst 2 års relevant pædagogisk 
praktisk erfaring. De kommer med tre forskellige økonomiske baggrunde:  

- De er ansatte og har fået orlov til uddannelse.   

- De har købsaftaler med jobcentre, eller anden institution.  

- De læser uddannelsen på SU.   

Uddannelsen består af hovedforløbet på skole (højst 42 uger).  

  
Oplysninger om optagelse og realkompetencevurdering findes på www.ucsyd.dk Her 
finder du også informationer omkring studiestart, datoer og mange flere informationer 
og detaljer om UC SYD og PA-uddannelsen.   
  
  

2. Uddannelsen   

  
Uddannelsen til pædagogisk assistent er en af uddannelserne i den erhvervsfaglige 
fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik.  
  

2.1 Uddannelsens formål   

Uddannelsen til pædagogisk assistent har som overordnet formål, at eleverne gennem 
skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for 
følgende overordnede kompetenceområder:   
  
1) Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter.  
  
2) Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker målgruppens 

trivsel og udvikling.  
  

http://www.ucsyd.dk/
https://www.ucsyd.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/
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3) Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til 
et sundt og aktivt liv, gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.  

  
4) Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi, sociale og digitale medier, der 

understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur.  
  
5) Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til områdets 

organisering og med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis.  
  
2.2 Kompetencemål for hovedforløbet  

Gennem uddannelsesforløbet til pædagogisk assistent, skal der arbejdes med 
forskellige mål. I tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen skal disse mål 
tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence.   
  

2.3 De erhvervsfaglige kompetencemål  

De erhvervsfaglige kompetencemål er, at:  
  
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 fagprofesionelle rolle samt etiske 
dilemmaer i det pædagogiske arbejde.  

  

I vurderingen af de erhvervsfaglige kompetencer tages der højde for elevens 
motivation og vilje til at udvikle disse gennem hele uddannelsen.   
  

2.4 Faglige kompetencemål  

Skoleundervisningen består af grundfag, uddannelsesspecifikke fag, valgfrie specialefag 
og valgfag. De uddannelsesspecifikke fag og de valgfrie specialefag er særlige for den 
pædagogiske assistentuddannelse og er centrale for elevens erhvervsfaglige 
kompetenceudvikling. Grundfagene er almene og understøttende i forhold til 
uddannelsens faglige kompetencer. Valgfag bidrager til udvikling af elevens faglige 
kompetencer.   
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Gennem undervisningen i de forskellige fag opnår eleven forskellige kompetencer, der 
alle – sammen med praktikmålene - bidrager til uddannelsens samlede erhvervsfaglige 
kompetencemål (slutmålene).   

  

Faget bidrager til 
flg erhvervsfaglige 
kompetencemål:  

Fagnavn   Præstationsniveau 
for faget   

Vejledende  
tid  

Pædagogisk  
assistent   

Grundfag     5 uger    

7, 16, 18  Dansk   C-niveau   2  X  

3, 12, 19, 21  Samfundsfag   C-niveau   3  X  
          

 
Uddannelsesspecifikke 
fag   

  37 uger på  
EUD og  
EUV3/   
32 uger på  
EUV1 og  
EUV2  

  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 21   

Pædagogik   Avanceret   9 på EUD og  
EUV3/   
7 på EUV1 og  
EUV2  

X  

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 10, 11, 13, 21   
  

Psykologi i den 
pædagogiske praksis  

Avanceret  5 uger  X  

1, 2, 3, 7, 8, 9, 14,  
16, 18, 19, 20, 21   

  

Kommunikation i den 
pædagogiske praksis  

Avanceret  3 uger  X  

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,  
10, 21   
  

Kulturelle 
udtryksformer og 
aktiviteter i den 
pædagogiske praksis   

Avanceret  
  

5 på EUD 
og EUV3/ 
4,5 på 
EUV1 og 
EUV2  

X  

1, 2, 4, 5, 6, 8, 10,  
11, 12, 13, 14, 21   

  

Bevægelse og idræt   Avanceret/ 
Ekspert   

4 på EUD 
og EUV3/ 
3,5 på 
EUV1 og 
EUV2  

X  

1, 2, 4, 5, 8, 10,  
11, 12, 14, 15, 21   

  

Sundhed i den 
pædagogiske praksis   

Avanceret/ 
Ekspert   

3 uger  X  
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 11, 21   
  

Natur og udeliv   Avanceret/ 
Ekspert   

3 uger  X  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 10, 16, 17, 18,  
21   
  

Digital kultur  Avanceret/ 
Ekspert  

3 uger  X  

15, 17, 18, 19,  
20, 21   
  

Arbejdsmiljø og 
ergonomi  

Avanceret  2 uger på  
EUD og  
EUV3/  
0 uger på  
EUV1 og  
EUV2  

X  

Valgfri specialefag     3 uger    

1, 2, 5, 6, 7, 11,  
13   
  

Rytmik, bevægelse og 
kroppens udtryksformer   

   

Avanceret/ 
Ekspert   

1  X  

1, 4, 5, 7, 10, 12,  
14, 15   
  

Det pædagogiske 
måltid og sundhed  

Avanceret/ 
Ekspert   

1  X  

1, 4, 5, 6, 7, 13,  
17, 21   

Digital pædagogisk 
praksis   

Avanceret/ 
Ekspert   

1  X  

      

1, 2, 5, 6, 11, 13   
  

Naturen som 
pædagogisk 
læringsrum  

Avanceret/ 
Ekspert   

1  X  

1, 3, 4, 5, 7, 16,  
17   
  

Understøttende 
undervisning  

Avanceret   1  X  

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,  
11   
  

Læring og udvikling hos 
små børn  

Avanceret   1  X  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  
10, 11, 20   
  

Specialpædagogiske 
metoder   

Avanceret   2  X  

1, 4, 5, 8, 18, 21   
  

Kulturel mangfoldighed 
i den pædagogiske 
praksis  

Avanceret  2  x  

3, 4, 5, 8, 10, 15,  
16, 18   
  

Medicinhåndtering  Avanceret  2  x  
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1, 4, 5, 7, 8, 10,  
16, 21   
  

Netværk og 
lokalsamfund i den 
pædagogiske praksis  

Avanceret  2  x  

  Valgfag     2    
  

2.5 Praktikuddannelsen  

Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig 
kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion 
over daglige arbejdsopgaver inden for området.   
  

2.6 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene  

  

Aktiviteten bidrager til følgende 
kompetencemål   

Praktikmål   Trin 1   
Pædagogisk 
assistent   

1 – 21  Praktik inden for 
kommunale, regionale 
eller private pædagogiske 
tilbud til børn, unge og 
voksne med behov for 
støtte og pædagogiske 
tilrettelagte aktiviteter.  

X   

  
  
  
3. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser  

3.1 Kvalitet, trivsel og pædagogisk håndværk 

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag bygger på, at vi sætter elever i centrum, 
og at vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Det fælles pædagogiske og didaktiske 
grundlag afspejles i skolens læringsmiljø.   

I den didaktiske og pædagogiske tilrettelæggelse er kvalitet et fokuspunkt. For os 
betyder kvalitet høj faglighed, både teoretisk og praktisk. Begrebet pædagogisk 
håndværk beskriver en forståelse af, at al læring skal kunne bruges og omsættes i en 
pædagogiske handlinger. Elevernes trivsel er ligeledes i fokus, både i skole og 
praktikforløbene, da det er grundlaget for faglig og personlig udvikling.   

De overordnede begreber; kvalitet, praksispædagogik og trivsel, betyder at vi på skolen 
arbejder for at den enkelte elev opnår en høj faglighed med stor handlekompetence. Vi 
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vægter at eleven er nysgerrig, videbegærlig og udviser mod, initiativ og respekt. Vi 
arbejder med en anerkendende og involverende tilgang i et forpligtende fællesskab.  

  
Skolens fokusområder:  
  

 
  

3.2 Didaktiske og metodiske overvejelser  

På uddannelsen arbejdes med forskellige pædagogiske metoder.   

Der vil bl.a. være klasseundervisning, værksteds- og halundervisning, institutionsbesøg, 
ture i naturen, vejledning, foredrag, samt individuelle opgaver og gruppearbejde for at 
styrke de faglige og sociale kompetencer, herunder samarbejdsevner og ansvarsfølelse.   

Skoleundervisningen tilrettelægges i stor udstrækning med udgangspunkt i 
problemstillinger og situationer fra praksis og informationsteknologi er integreret i den 
daglige undervisning. I alle fag bliver der arbejdet med undervisningsdifferentiering 
bl.a. ud fra elevens faglige niveau og læringskompetencer. Skoleundervisningen skal 
styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrage til 
udviklingen af personlige kompetencer. I tilrettelæggelsen af undervisningens fag og 
temaer integreres informationsteknologien, dels som redskab for den enkelte elevs 
læring, dels som kundskabsområde.   
 
3.3 Aktiviteter, der støtter PAU-elevernes afklaring og kompetenceopbygning: 

Disse gennemføres to gange gennem studietiden og er en obligatorisk opgave for alle 
elever. Den igangsættes af studievejlederen. 
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Processen skal gerne gennemføres i umiddelbar forlængelse af fagene pædagogik og 
psykologi.   
 
Målet er, at ingen elever forlader uddannelsen uden at kunne sætte ord på, hvem de er 
som fagpersoner, og hvad de bl.a. kan nu som fagprofessionelle. De skal kunne definere 
hvilken slags praktikere, de er, med deres særlige pædagogiske håndelag. 
 
Målet er desuden, at eleverne kan sætte ord på fagenes anvendelse og sigte samt 
forskellige valg af fagligt begrundede metoder. De skal altså demonstrere, at de mestrer 
det pædagogiske håndværk.   
 
  

3.4 Underviserne   

Underviserne på PAU har alle solidt fagligt grundlag og kendskab fra praksis.   
Gruppen af undervisere består bl.a. af pædagoger og lærere, og andre 
professionsfagligt uddannede undervisere, der har en faglig overbygning på deres 
grunduddannelse fx kandidatgrad eller master.   
Eleven vil også møde undervisere, der kommer fra pædagogiske fagområder med 
specialviden fra praksis.  
  
  

4. Uddannelsens forløb, struktur og tilrettelæggelse   

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Undervisning på UC SYD, placeres 
hovedsageligt inden for normal arbejdstid.  Herunder skal der beregnes tid til 
forberedelse og gruppearbejde samt studieture af forskellig art. I uddannelsen kan 
indgå overnatning og studieture.  

4.1 For EUD- og EUV3-elever  

På UC SYD, er uddannelsen typisk tilrettelagt således:  
Første skoleperiode: 9 uger  
Første praktik: 25 uger  
Anden skoleperiode: 19 uger  
Anden praktik: 25 uger  
Tredje skoleperiode: 19 uger   
  
Uddannelsen varer 2 år og 1,5 måned. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer op til 
47 uger og er opdelt i 3 perioder. Praktikken varer op til 50 uger fordelt på 2 
praktikforløb á hver 24 - 26 uger.   

 



15                          LUP for PAU ved UC SYD  

4.2 For EUV1-elever   

For EUV1-elever er forløbet individuelt planlagt.  
Uddannelsen består af højst 42 ugers skoleforløb, idet eleven har merit for praktikken. 
Undervisningen er tilrettelagt i moduler, således at eleven har få fag ad gangen.   

4.3 Talentspor  

Eleven kan ved uddannelsens start vælge at tilrettelægge sin uddannelse med 
talentspor. Gennemføres uddannelsen som et talentspor, vil en række af de 
obligatoriske uddannelsesspecifikke fag skulle gennemføres på ekspertniveau. Det 
gælder de fire obligatoriske fag:  

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

Derudover gælder det for fire af de valgfri specialefag, hvis eleven vælger dem:  

• Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer  
• Det pædagogiske måltid og sundhed  
• Digital pædagogisk praksis  
• Naturen som pædagogisk læringsrum  

Hvis eleven er begyndt på faget på avanceret niveau, men ombestemmer sig og gerne 
vil skifte til ekspertniveau, er dette muligt, hvis det sker kort efter, at faget er 
påbegyndt.  

4.4 Studiestøtte og vejledningsberedskab  

Uddannelsesstedet stiller vejledning til rådighed for eleverne om forhold vedrørende 
gennemførelsen af uddannelsen. Denne vejledning gives som individuel vejledning til 
elever, som har behov for det og som klasse-/holdvejledning.  

4.4.1 SPS-vejledning  

Der er mulighed for at blive screenet af SPS-vejlederen, hvis eleven ønsker det. SPS-
vejlederen undersøger i samarbejde med eleven omfanget af læse- og 
skrivevanskeligheder samt andre problematikker og etablerer relevante 
hjælpeforanstaltninger.  

4.4.2 Mentorer  

UC SYD samarbejder med diverse relevante samarbejdspartnere om mentorordning, 
således at elever, som har brug for en mentor, kan få denne støtte.  
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4.4.3 Mental træning og støtte  

UC SYD tilbyder internt professionelle støttemuligheder ved problemer med work/life-
balance eller præstationsangst med henblik på for at støtte og fastholde eleven i 
uddannelsen.   

4.4.4 PAU fællesdag  

Der afholdes PAU fællesdag flere gange årligt. Det kan foregå både på eller uden for 
institutionen.  
Det kan være foredrag, dans, musik, oplevelsesarrangementer eller nisseoverfald. 
Fællesdagene tilrettelægges enten af et udvalg af elever og undervisere eller af 
ledelsen. To gange om året samles alle UC SYDs PAU-elever til en stor fællesdag på 
tværs af campusser. 

4.4.5 Studievejledning  

Vejledning indgår i uddannelsen som både individuel og kollektiv vejledning.  
På skemaet er der afsat jævnlige vejledningstimer, hvor eleven og eller holdet kan få 
støtte, vejledning og sparring med holdets studievejleder eller studielederen, samt tid 
til at arbejde med målene for uddannelsen bl.a. gennem arbejde med 
uddannelsesplanen  
  
Den individuelle vejledning tager sit udgangspunkt i elevens personlige forudsætninger 
og indeholder bl.a. vejledning i faglige og personlige kompetencer, valgfag, 
praktikforløb, mentorordning og eventuelle særlige vilkår i forbindelse med 
prøveafvikling.  

4.4.6 Studieture  

I uddannelsen indgår en studietur til f.eks. København med op til to overnatninger. 
Uddannelsen betaler overnatning, transport og entréudgifter.  
Desuden kan der forekomme ture med overnatning i forbindelse med uddannelsens 
øvrige fag.  

5. Elevens uddannelsesplan og realkompetencevurderingen RKV  

  
Elevens uddannelsesplan sikrer, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb. 
For EUD9-elever udarbejdes uddannelsesplanen i samarbejde mellem elev og skole i 
begyndelsen af deres uddannelse.  
For EUV-elever udarbejdes uddannelsesplanen i forbindelse med 
realkompetencevurderingen, som foretages før selve uddannelsens begyndelse. 
Ansøgeren bruger en dag på skolen på dels at blive klædt på til at træffe de rigtige valg 
i forhold til sin uddannelse, dels afdækket sine kompetencer i forhold til læsning og 
skrivning, dels en samtale med koordinatoren, hvor uddannelsesplanen udarbejdes i 
praksis. Ansøgeren får herefter uddannelsesplanen med sig hjem.   
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Af uddannelsesplanen fremgår det, om eleven har merit for nogle af uddannelsens fag 
samt hvilke fag, eleven ønsker at tage på ekspertniveau. Det fremgår også, hvornår 
elevens uddannelse forventes at slutte, samt hvorvidt eleven har behov for SPS-
vejledning og evt. andre studierelevante oplysninger.  
  
6. Grundfag  

Grundfagene er dansk og samfundsfag.  

Der undervises som udgangspunkt på det niveau, som er adgangsgivende til 
uddannelsen som pædagog. Efter vejledning kan eleven gå til prøve på et andet 
niveau.  

6.1 Dansk  

I danskfaget møder du forskellige teksttyper som for eksempel film, reklamer, noveller 
og lignende. I faget træner du evnen til at se bag om en tekst og finde ud af, hvad 
afsenderen vil med sin modtager. 

Du bliver trænet i analyse og fortolkning af tekster og situationer, hvilket du kan bruge i 
dit arbejde som pædagogisk assistent. 

Du får blik for en teksts enkeltdele og helhed. Dette kan du også bruge både i forhold 
til andre fag og i forhold til de situationer, du kommer til at stå i på arbejde. 

Du får værktøjer til at gennemskue relevante temaer i forskellige teksttyper, hvilket 
f.eks. øger din mulighed for at vurdere om en film eller et billede er egnet til en 
bestemt målgruppe og hvilken pædagogisk betydning, det kan have for målgruppen at 
beskæftige sig med netop denne film eller dette billede. 

Danskfaget er relevant for dig på tre måder: 

1. Det retter sig mod dit arbejde som pædagogisk assistent. 
2. Det er et fag, der giver dig redskaber i forhold til det at tage en uddannelse. 
3. Det bidrager til din almene dannelse ved at udvide din horisont. 

Dansk er ikke et fag hvor du skal skrive diktat, øve staveord og træne din håndskrift. 
Dansk er til gengæld et fag hvor du arbejder procesorienteret med skriftlige produkter. 
Vi forventer, du er aktivt deltagende i undervisningen, så du engagerer dig i din egen 
danskfaglige udvikling både gennem gruppearbejde, udarbejdelse af portfolie og 
deltagelse i diskussioner på klassen. 

Det vil være en fordel for dig at medbringe computer til danskundervisningen med 
installeret wordprogram. 
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6.1.1. Formål   

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger 
for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til 
kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, 
tolerance og fællesskab.  

Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven 
bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, 
billeder, film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at 
eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og 
teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.  

Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til 
at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag.  

Niveau C Undervisningens mål   

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, 
læsning, fortolkning og fremstilling.  

  

6.1.2 Kommunikation   

1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og 
erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i 
forhold til formål og situation  

2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i 
samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og 
forskellige former for kommunikation  

3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, 
reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling  

4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om 
virksomheders interne og eksterne kommunikation  

5. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster 
inden for erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget  

  

6.1.3 Læsning  

1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og 
erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til 
læseformål, teksttype og kontekst  
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2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans 
for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag  

3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og 
gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende 
indgå i kritisk dialog om denne læsning  

  

6.1.4 Fortolkning  

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, 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 relevant betydning af tekster, relateret til 
erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse  

4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om 
sin vurdering  

5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, 
samfund og dagligdag på grundlag af analyse  

  

6.1.5 Fremstilling  

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  

3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv 
om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre 
og sproglig stil og grammatisk forståelse  

4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige 
repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund  

  

6.1.6 Kernestof  

Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i 
kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.  

Der inddrages tekster med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der 
arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være 
repræsenteret.  
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I kommunikation og læsning arbejdes der med:  
1. Kommunikationsanalyse.  

2. Multimodal kommunikation og repræsentationsformer.  

3. Argumentation.  

4. Anvendelse af læse- og kommunikationsstategier i forhold til læste, sete og hørte 
tekster.  

5. Sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer.  

  

I fortolkning og tekstarbejde arbejdes der med:  

1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, 
fortolkning, og vurdering.  
2. Dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt 
stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, 
hvor tekster fra nyere tid prioriteres.  
3. Forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative 
teksttyper, erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og 
interne kommunikation.  
4. Tekstanalyse der perspektiverer en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, 
kulturhistorisk, psykologisk, æstetisk eller anden relevant sammenhæng. Herunder 
inddrages ældre tekster, der kan bidrage til at belyse kulturelle forskelle i forhold til 
nutidens tænkning om konkrete erhverv og evt. fremtidig udvikling.  
  

I fremstilling arbejdes der med:  

1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for 
den uddannelse, eleven har valgt.  

2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning.  
3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig 

måde, fx gennem lytning og forståelse.  
4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension.  
  

Dokumentation   

Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens 
uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre 
uddannelse og i forhold til elevens personlige udvikling.  

Elevens dokumentation opsamles i en arbejdsportfolio, som indgår som grundlag for 
dels den løbende evaluering og dels den afsluttende standpunktsbedømmelse.  
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Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning et eller flere 
teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolio udgør en del af 
eksamensgrundlaget ved den afsluttende prøve.  

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller 
flere andre fag.  

 

6.1.7 Afsluttende bedømmelse   

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker 
elevens opfyldelse af fagets mål.  

  

6.1.8 Afsluttende prøve i dansk 

Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af elevens 
præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende 
skole.  

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning.  

De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal 
tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.  

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i hver enkel elevs 
præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse.  

Eksaminationen af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.  

Forberedelsestidens varighed er 24 timer.  

Eksaminationen er todelt.  

Første del består af elevens præsentation løsning af den ukendte opgave samt en 
efterfølgende samtale om opgaven mellem elev og eksaminator.  

Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af elevens 
præsentationsportfolio suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator.  

Elevens præstation helhedsbedømmes.  

  

Eksaminationsgrundlag  

Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, af 
elevens præsentationsportfolio samt af materiale, udarbejdet af eleven i forbindelse 
med opgaveløsning i forberedelsestiden.  

Bedømmelsesgrundlag  

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven. I 
bedømmelsesgrundlaget indgår materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med 
opgaveløsning i forberedelsestiden.  
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6.2 Samfundsfag  

I samfundsfag bliver du bevidst om, at du er en del af et demokratisk samfund, hvor 
uddannelse er en væsentlig faktor. Du kommer til at lære om den politiske virkelighed, 
som du selv kommer til at arbejde i som pædagogisk assistent. Du får de 
grundlæggende forudsætninger for at forstå og vurdere samfundsmæssige 
problemstillinger i en faglig kontekst samt for at forstå, hvordan samfundet påvirker 
individet og omvendt. Det vil bl.a. ruste dig til at forstå hvilke udfordringer, dine 
brugere kan stå i. Du kan møde temaer som social arv, arbejdsløshed, kriminalitet, 
integration, ulighed mv. 

Du vil blive præsenteret for nye vinkler og opleve at blive udfordret i dine nuværende 
holdninger gennem diskussioner, fremlæggelser, mulige institutionsbesøg på f.eks. 
rådhus, arrest eller lignende.  

Vi forventer, at du følger med i den aktuelle debat i nyhederne ved enten at læse avis, 
se nyheder eller høre radioavis dagligt mens faget kører – og gerne gennem hele din 
uddannelse. 

 

6.2.1 Formål   

Formålet med faget er, at eleven udbygger sine kompetencer til at deltage som aktiv, 
ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en 
internationaliseret og foranderlig omverden.  

Gennem arbejde med væsentlige aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige 
problemstillinger og gennem aktiv stillingtagen til og refleksion over disse, styrker 
eleven sin indsigt i samfundets opbygning, samfundsøkonomien, styrende 
beslutningsprocesser samt sit kendskab til internationale organisationer.  

Gennem arbejdet med faget styrkes elevens samfundsmæssige og analytiske 
kompetencer samt demokratiske dannelse, og eleven videreudvikler sine evner til at 
forstå, kommunikere om og deltage i samfundets beslutningsprocesser.  

  

Niveau C Fagligt mål og fagligt indhold  

Undervisningen i faget tager sit teoretiske udgangspunkt i tre samfundsfaglige 
hoveddiscipliner: politologi, økonomi og sociologi. Disse discipliner anvendes i 
beskrivelse og analyse af samfundets opbygning og strukturer. Endvidere undervises 
der i arbejdsmarkedsforhold på det uddannelsesområde, som eleverne ønsker at være 
eller er en del af. Endelig inddrages internationale forhold i undervisningen.  
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Faget er frem til niveau C opdelt i fire hovedområder med hver sin internationale 
dimension: Politik, sociologi, økonomi og arbejdsmarkedsforhold.  

Undervisningens mål:   

Undervisningens mål er at eleven kan:  

1. Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og 
argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.  

2. Anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og 
forholde sig til aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i 
det internationale økonomiske samfund.  

3. Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i 
Danmark til at formulere løsninger på samfundsmæssige problemer.  

4. Anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre 
til at forklare og reflektere over menneskers handlinger inden for eget 
uddannelsesområde.  

5. Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige 
spørgsmål og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige 
sammenhænge.  

6.2.2 Kernestof   

1. Politik  

a. Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger belyst ud fra centrale politiske 
ideologier  

b. Politiske institutioner og beslutningsprocesser samt mediernes indflydelse  

c. Muligheder og udfordringer ved forskellige velfærdsmodeller  

  

2. Økonomi  

a. Det økonomiske kredsløb  

b. Den politiske styring af økonomien  

c. Danmarks placering i den internationale økonomi  

  

3. Sociologi  

a. Samfundsudvikling, socialiseringsmønstre og menneskers handlinger i sociale 
sammenhænge  

b. Sociale og kulturelle forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelse  

  

Dokumentation i form af afsluttende refleksionsnotat.  
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Eleven udarbejder et afsluttende refleksionsnotat som dokumentation på sit arbejde 
med faget. Eleven afgrænser sit emne og formulerer en problemstilling i samarbejde 
med læreren.   

Refleksionsnotatet skal indeholde:  

- Beskrivelse af problemstilling  

- 3 – 5 refleksionsperspektiver på problemstillingen. 
Refleksionsperspektiverne skal hentes inden for samfundsfagets tre 
hovedområder: økonomi, politik, sociologi. Det forventes, at det 
afsluttende refleksionsnotat kan relateres til pædagogisk praksis.  

Notatet skal ikke indeholde en konklusion, da der lægges mere vægt på, at eleven kan 
se en problemstilling fra forskellige vinkler, end at eleven kan finde frem til en endelig 
løsning.  
Hvis holdet ikke skal til eksamen, skal refleksionsnotatet fremlægges mundtligt i 
undervisningen, og notatet afleveres til underviseren som en del af 
bedømmelsesgrundlaget.  

   

6.2.3. Afsluttende bedømmelse   

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets 
mål.  

  

6.2.4 Afsluttende prøve i samfundsfag   

Der afholdes en individuel mundtlig prøve. Ved prøven gælder reglerne i 
bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. 
Prøven tager udgangspunkt i elevens afsluttende refleksionsnotat. Eleven fremlægger 
opgaven for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af opgaven må maksimalt fylde 
1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog 
omkring opgaven samt afprøvning af elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål.   

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering.   

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.  

  

Eksaminationsgrundlag  

Eksaminationsgrundlaget er elevens refleksionsopgave. Der eksamineres bredt i faget, 
så det er muligt for eleven at demonstrere opnåelsen af fagets mål.  

  

Bedømmelsesgrundlag  

Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation.  
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7. Uddannelsesspecifikke fag  

7.1 Prøve i uddannelsesspecifikke fag  

  
Skolen udtrækker ét uddannelsesspecifikt fag som prøvefag. Faget kan ikke være 
ergonomi og arbejdsmiljø.    
  
Eleven skal i prøven demonstrere sin viden og færdigheder i forhold til uddannelsens 
formål. Under det enkelte fag kan der være nærmere formuleringer i den forbindelse.  
  
Eleven udarbejder alene eller i gruppe på op til 3 elever et praktisk-kreativt produkt, 
der danner grundlag for eksaminationen ved den mundtlige prøve.  
  

7.1.1 Eksaminationen  

Eleven fremlægger prøvens tema for eksaminator og censor. Fremlæggelsen må 
maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes 
til dialog omkring prøvens tema.  
  

Antal elever  Fremlæggelse  Dialog  Votering  

1 elev  8 minutter  16 minutter  6 minutter  

2 elever  12 minutter  24 minutter  9 minutter  

3 elever  16 minutter  32 minutter  12 minutter  

  
  
 
7.1.2 Bedømmelsen  

  
Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elementerne ved den 
mundtlige præstation. Under det enkelte fag kan der være fagrettede forventninger til 
eksamensforløb.  
  
Der henvises i øvrigt til uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen samt 
til den lokale undervisningsplan for Uddannelsen som Pædagogisk Assistent.   

Prøvens grundlag:  
- Forlægget (eksamensspørgsmål)  
- Individuel disposition  
- Inddragelse af selvproduceret produkt  
- Oplæg  
- Dialog  
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Disse elementer danner grundlag for bedømmelsen.  
Besvarelsens form:  

- Mundtlig og praktisk.  
  
Prøveforløb:  

- Tidsrammen: 48 timers forberedelse og 30 minutters eksamen.  
  
Lodtrækning af forlæg:  

- Eksamensspørgsmålene fordeles ved lodtrækning blandt eksaminanderne.   
Antallet af trækningsmuligheder skal overstige antallet af 
eksaminander/grupper med mindst 3. Alle trækningsmuligheder skal 
fremlægges ved prøvens start. Udtrukne muligheder kan ikke trækkes igen.   

  

Forberedelse, herunder varighed og form:   
48 Timer fra lodtrækning til eksamen. Ingen vejledning i de 48 timer.  

  
Eksaminationens gennemførelse:  

- Se skemaet under ”eksaminationen”.  
  
Eleverne går enten op individuelt, hvor de trækker individuelle spørgsmål og går op 
alene. Eller de går op i grupper, hvor de både trækker spørgsmålet sammen og går til 
eksamen sammen.  
  
Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.  
  
Skolen fremsender en uge før prøveafholdelse alt relevant materiale til censor, 
herunder den lokale undervisningsplan, pensumliste og eksamensspørgsmål.  
  
For at opnå de kompetencemål, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, 
gennemgår eleverne følgende uddannelsesspecifikke fag:   

7.2 Pædagogik  

Faget pædagogik er et dannelsesfag der retter sig mod børn, unge, familier og 
mennesker i udsatte positioner. Herudover retter pædagogik som dannelsesfag sig 
også mod personen som praktiserer faget. Undervisningen er derfor medinddragende, 
og er tilrettelagt således, at den fordrer din aktive deltagelse, og personlige 
stillingtagen i forhold til de temaer, som du vil blive præsenteret for.  
  
I faget pædagogik får du viden om og indsigt i pædagogikkens idéhistorie, pædagogiske 
retninger, menneskets udvikling, opdragelsesformer og daginstitutionens historiske 
udvikling. Du præsenteres også for viden om og indsigt i relationens og omsorgens 
betydning, samt indsigt i sprog og leg. Der arbejdes med specialpædagogisk viden om 
og indsigt i den inkluderende pædagogiske praksis og mennesker i udsatte positioner 
samt viden om og indsigt i den etiske dimension i det pædagogiske arbejde.   I den 
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daglige teoretiske undervisning vil du have mulighed for at opnå indsigt i, samt øvelse 
og erfaring med at udøve den pædagogiske praksis inden for alle de præsenterede 
områder. Dette kunne eksempelvis være en øvelse i hvordan man hjælper børn i gang 
med at lege, med at løse konflikter samt hvordan relationer skabes og fastholdes.  
  

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen  

  

Niveau: Avanceret  
Vejledende varighed: 9 uger (7 uger for EUV1 og EUV2)  

1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, 
teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling 
og læring.  

2. Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den 
pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling.  

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan 
anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis.  

4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine 
iagttagelser justere egen pædagogisk praksis samt bidrage til at justere institutionens 
hverdagspraksis.  

5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 
understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af 
hverdagen.  

6. Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til etiske 
dilemmaer i egen pædagogisk praksis.  

7. Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning for 
dannelse og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse.  

8. Eleven kan anvende viden om etableringen af den pædagogiske sektor og 
bevægelsen fra forsorg og pasning til udvikling og læring, til at forstå egen 
fagprofessionelle rolle.  

9. Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og 
Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis.  

10. Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings-, 
oplysnings - og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den 
pædagogiske sektor.  
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11. Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave 
der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer 
på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau.  

12. Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der 
kan inddrages i det tværfaglige samarbejde.  

13. Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt 
reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet.  

14. Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med den 
pædagogiske målgruppe.  

15. Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den 
pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, 
læring og udvikling.  

16. Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at 
understøtte inkluderende miljøer.  

17. Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig 
udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der 
understøtter sprogstimulerende miljøer.   

18. Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have 
indflydelse på kønsroller og stereotyper.  

  

7.3 Psykologi i den pædagogiske praksis   

I faget psykologi vil du blive introduceret til flere forskellige psykologiske temaer som for 
eksempel identitet, motivation, gruppedynamik og resiliens.  

Du bliver klædt på til at møde mennesker med respekt for deres forskellighed. Det kan handle 
om forskellige måder at vokse op på og forskellige måder at blive opdraget på.   

Du bliver inddraget i diskussioner om menneskers basale behov, trivsel og psykologiske 
udvikling.   

Du tilegner dig redskaber til at arbejde i praksis på måder, som understøtter den psykologiske 
udvikling. Det kunne f.eks. være at blive i stand til at anerkende behovet for øjenkontakt, fysisk 
omsorg og selvstændighed.  

Desuden vil du, efter psykologiundervisningen, være bevidst om at der er flere måder at indgå i 
relationer på. Det kan både handle om, hvordan du danner relationer med andre og om, 
hvordan andre mennesker indgår i relationer.  

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen  
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Niveau: Avanceret  

Vejledende varighed: 5 uger   

1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 
udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling.  

2. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og 
udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier.  

3. Eleven kan anvende viden om udviklings- og socialpsykologi til selvstændigt at 
understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne til at indgå i relationer.  

4. Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at 
understøtte udvikling, læring og trivsel.  

5. Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsidentitet, til 
at understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitetsdannelse.  

6. Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den 
pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter.  

7. Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydningen af kulturelle 
forskelligheder i igangsættelsen af pædagogiske aktiviteter.  

8. Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at 
igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og deltagelse i 
fællesskaber.  

9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til 
selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske 
målgruppes læring og udvikling.  

10. Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den 
pædagogiske målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter.  

11. Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser 
samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med den 
pædagogiske målgruppe.  

 

7.4 Kommunikation i den pædagogiske praksis  

I undervisningen vil du møde gruppearbejde, fremlæggelser, skriftlige besvarelser, 
rollespil og walk’n’talk. 

Du bliver præsenteret for forskellige teorier og metoder, som kan bruges til: 
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- at dokumentere faglige aspekter af pædagogisk arbejde,   
- at støtte det professionelle samarbejde,  
- at kunne løse konflikter og forebygge vold på arbejdspladsen. 
 
Vi forventer, at du er indstillet på at indgå i aktivt i undervisningen, det gælder både i 
rollespil, diskussioner på klassen, fremlæggelser osv. 

Igennem faget kommunikation lærer du om redskaber til at kommunikere i de mange 
forskellige situationer, der kan opstå i pædagogisk arbejde. Du lærer om dialogens og 
den non-verbale kommunikations betydning for at indgå i relationer. 

Du får mulighed for at erhverve dig en værktøjskasse med forskellige teorier og 
metoder, og at tilegne dig et professionelt fagsprog, så du bliver klædt på til at 
samarbejde med forskellige målgrupper, kolleger og pårørende.  

 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen  

Niveau: Avanceret  

Varighed: 3 uger  

1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at indgå i 
dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer 
og andre fagpersoner.  

2. Eleven kan anvende viden om verbal og nonverbal kommunikation, til at indgå i 
professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe.  

3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i 
den professionelle relation og dialog med familie og pårørende.  

4. Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning 
af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende.  

5. Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig 
formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende.  

6. Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssikring 
samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagpersoner.  

7. Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå 
professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre 
faggrupper.  
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8. Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og 
andre fagpersoner.  

9. Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, 
konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse.  

10. Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til 
den pædagogiske målgruppe.  

  

7.5 Sundhed i den pædagogiske praksis  

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen  

Niveau: Avanceret  

Varighed: 3 uger 

I dette fag indføres og deltager du i arbejdet med Sundhed i den pædagogiske praksis.  
Her arbejder du med det udvidede sundhedsbegreb ud fra en fysisk, psykisk og social 
forståelse.   

Faget lægger op til at du overvejer hvordan du som rollemodel, arbejder med egen 
praksis og derfor hvad sundhed er for dig, hvordan og hvilken betydning det har haft i 
dit liv, og dit arbejde. Kroppen er en naturlig del af dette fag, både din egen og den 
andens.  

Faget kalder på konkrete handlekompetencer der hvor mennesker er sammen i mange 
forskellige situationer, herunder den udfordrende samtale. 

I den daglige undervisning kan du opleve aktiviteter i køkkenet, uderummet, hallen, 
svømmehallen og besøg ude i forskellige praksisområder. 

 

1. Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den 
pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, 
fysiske og sociale forhold.  

2. Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske 
praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed.  

3. Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, 
trivsel og socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet.  

4. Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbevidsthed og 
identitets-udvikling hos den pædagogiske målgruppe.  
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5. Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for 
hygiejne til at kunne forebygge infektioner.  

6. Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der 
tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe.  

7. Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at 
tage ansvar for egen personlige hygiejne.  

8. Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende sygdomme og 
anvende viden om smitteveje, til at bryde smittekæden og mindske risikoen for 
institutionsinfektioner.  

9. Eleven kan anvende viden om lokale procedurer og handle i forhold til egen rolle 
og ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis.  

    

Præstationsstandard: Ekspert  

Varighed: 3 uger  

1. Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 
arbejde i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale 
forholds betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde.  

2. Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i 
den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af 
sundhed.  

3. Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, 
trivsel og socialisering, til at begrunde og vurdere tilrettelagte måltider som målrettet 
pædagogisk aktivitet.  

4. Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at vurdere og begrunde aktiviteter, 
der understøtter kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske 
målgruppe.  

5. Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for 
hygiejne til at vurdere og begrunde det konkrete arbejde for at forebygge infektioner.  

6. Eleven kan vurdere og begrunde betydningen af viden om hygiejne og 
håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad til eller sammen med den 
pædagogiske målgruppe.  

7. Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den 
pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne.  
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8. Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at 
bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner.  

9. Eleven kan anvende viden om lokale procedurer til at vurdere og begrunde egen 
rolle og ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis.  

 

7.6 Bevægelse og idræt  

Når du skal have bevægelse og idræt på PAU, møder du op i Idrætstøj/tøj du kan 
bevæge dig frit i. Vi vil sammen prøve mange forskellige bevægelses og 
idrætsaktiviteter. Først og fremmest giver det et fællesskab at bevæge sig sammen 
med nogen, dernæst kan du opleve glæden ved det at bevæge sig. Glæden og de 
fælles oplevelser ved bevægelser og idræt, skal du lære at give videre til andre. Vi vil 
øve os i at sætte aktiviteter i gang med hinanden, og vi vil arbejde med spørgsmål som: 
Hvad er bevægelses og idrætsaktiviteten godt for? Hvilke aktiviteter sætter vi i gang? 
Hvordan igangsætter og fastholder vi en aktivitet? Hvorfor igangsætter vi denne 
aktivitet? Det forventes at du til eksamen fremlægger og demonstrerer hvordan faget 
kan anvendes i praksis.  

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen  

Niveau: Avanceret   

Varighed: 4 uger (3,5 uger for EUV1 og EUV2)  

1. Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den 
pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling.  

2. Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 
fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke 
udviklings- og læringsområder.  

3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og 
bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder 
varierede deltagelsesmuligheder.  

4. Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 
indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe.  

5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling 
og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter.  

6. Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen 
udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet.  
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7. Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge 
aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den 
pædagogiske målgruppe.  

8. Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den 
samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og 
kropsforståelse.  

 

Niveau: Ekspert  

Varighed: 4 uger (3,5 for EUV1 og EUV2)  

1. Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan 
der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale 
udvikling,  

2. Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative 
og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke 
udviklings- og læringsområder.  

3. Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende 
idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes 
deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse.  

4. Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 
indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske 
målgruppe.  

5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling 
og sansning til at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske 
aktiviteter.  

6. Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne til selvstændigt at deltage i planlægningen af innovative 
bevægelsesaktiviteter, der arbejder målrettet med udvikling af målgruppens egne 
handlekompetencer gennem fysisk aktivitet.  

7. Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge 
aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den 
pædagogiske målgruppe.  

8. Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes 
bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede 
pædagogiske aktiviteter.  
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7.7 Natur og udeliv  

I natur og udeliv vil du få erfaringer på egen krop, som du kan anvende til at arrangere 
udelivsaktiviteter i dit kommende pædagogiske arbejde. Der bliver lagt vægt på, at alle 
slags mennesker kan få positive oplevelser igennem udelivs aktiviteter. 

Du kommer til at forholde dig til naturen som et udviklings- og læringsrum. Det at blive 
mødt med positivitet og få gode oplevelser er helt grundlæggende for at kunne 
formidle udeliv til andre mennesker – du kommer til at øve dig i at være en god 
rollemodel. 

Din bevidsthed om menneskets forhold til naturen er også et centralt område. Hvordan 
etableres og formidles et syn på miljø, økologi, biologisk mangfoldighed og herigennem 
samfundets holdning til natur?  

Undervisningen er baseret på mange konkrete oplevelser med f.eks. madlavning på 
bål, hvad kan man spise ude i naturen, eksempler på udendørs legeaktiviteter. Hvad 
skal til når man skal ud på tur - kort eller lang? Hvordan klæder man sig på? Kan man 
etablere en lejr, som giver gode oplevelser også i dårligt vejr? Du kommer til at 
diskutere, hvad en pædagogisk assistent skal kunne i forhold til dyr og planter, for at 
man kan skabe interesse for det naturfaglige område og fremme social og personlig 
udvikling. Skal man f.eks. kunne holde en edderkop og kønsbestemme en krabbe? 

Vi forventer, at du møder op i påklædning, der passer til vejret, og som du kan være 
ude i en hel dag. I faget kan du få brug for følgende genstande: 

Sovepose, liggeunderlag, bestik, kop, tallerken, dolk, rygsæk. 

 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen  

Niveau: Avanceret   

Varighed: 3 uger  

1. Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som 
sanserum, læringsrum og oplevelsesrum.  

2. Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte 
den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.  

3. Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem 
innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen.  
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4. Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at 
inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter.  

5. Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til 
den pædagogiske målgruppe.  

6. Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid.  

7. Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at 
igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe.  

8. Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer i 
planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i 
naturen.  

Niveau: Ekspert  

Varighed: 3 uger  

1. Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske 
forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum.  

2. Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab 
til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og 
sansemotoriske udvikling.  

3. Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative 
processer, der understøtter den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet 
gennem arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen.  

4. Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til 
at deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der 
inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter.  

5. Eleven skal kunne anvende viden om naturfænomener, til at identificere og 
formidle naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe.  

6. Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for 
det pædagogiske måltid.  

7. Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale 
naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske 
målgruppe.  

8. Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer til at 
vurdere og begrunde planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og 
bevægelsesaktiviteter i naturen.  
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7.8 Digital kultur  

I faget digital kultur forholder du dig til og lærer at anvende digitale medier/teknologier 
i forhold til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter for en given målgruppe. 
I den forbindelse kan du komme til at beskæftige dig med film-, musik- og 
billedproduktion, digitale fortællinger, computerspil, præsentationer, sociale medier 
som Facebook og Instagram samt websites og blogs.  

I digital kultur diskuterer vi dilemmaer, problematikker, muligheder og begrænsninger i 
forhold til digital mediekultur og digital dannelse. Det kan være spørgsmål omkring 
anvendelsen af digitale medier i institutioner, online mobning, brugen af computerspil, 
samt hvordan man færdes sikkert i den virtuelle verden. 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen  

Niveau: Avanceret  

Varighed: 3 uger  

1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske 
aktiviteter.  

2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at 
arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- 
og sociale medier.  

3. Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til 
socialisering, identitets- og relationsdannelse.  

4. Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med 
fokus på kreative og æstetiske udtryksformer.  

5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at 
inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis.  

6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som 
hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske 
målgruppe.  

7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, 
kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.  

8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen 
af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis.  
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Niveau: Ekspert  

Varighed: 3 uger  

1. Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte 
pædagogiske aktiviteter.  

2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at 
arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen 
af digitale- og sociale medier.  

3. Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til 
socialisering, identitets- og relationsdannelse.  

4. Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til 
målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer.  

5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at 
begrunde inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis.  

6. Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og 
digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos 
den pædagogiske målgruppe.  

7. Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, 
kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.  

8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at 
vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis.  

  

7.9 Kulturelle udtryksformer og aktiviteter  

Faget bruger lege og aktiviteter, der kan anvendes og skabe mangeartede oplevelser og 
glæde i den sammenhæng, hvor du gerne vil arbejde. Du får lejlighed til at opleve, lege 
og eksperimentere med kulturelle udtryksformer, spille musik, lave drama, danse, 
synge, lave billeder. Hvad er sjovt for dig; hvad er sjovt for andre? Når du oplever en 
sikkerhed i det du gør, lærer du at sætte andre i gang med at lege og udtrykke sig. 
Undervejs tager du stilling til, hvordan du kan videreudvikle dit arbejde med kulturelle 
udtryksformer.  

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen  

Niveau: Avanceret   

Varighed: 5 uger (4,5 for EUV1 og EUV2)  
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1. Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for 
områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med 
den pædagogiske målgruppe.  

2. Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte 
aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og 
værksted.  

3. Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til 
at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner.  

4. Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske 
forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe.  

5. Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers 
kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter.  

6. Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den 
pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring.  

7. Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen 
af kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og 
interesser.  

8. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til 
selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter 
målgruppens autonomi, integritet og værdighed.  

9. Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i 
samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer 
målgruppens sociale kompetencer.  

  
7.10 Arbejdsmiljø og ergonomi  

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen, Faget kan ikke udtrækkes 
til prøve  

Præstationsstandard: Avanceret  

Varighed: 2 uger (Indgår ikke i EUV1 og EUV2)  

1. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske 
arbejdsmiljø, til at planlægge og udføre arbejdsopgaver.  

2. Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver herunder 
forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af 
velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker.  
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3. Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, til at 
reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.  

4. Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet som 
pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udviklingen af et godt 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  

5. Eleven kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af 
problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.  

6. Eleven kan anvende lokale retningslinjer og procedurer, til at medvirke i 
igangsættelse af kriseberedskab.  

 

8. Valgfri specialefag  

For at opnå kompetencemålene for pædagogisk assistent gennemgår eleverne 
nedenstående valgfri specialefag. De valgfri specialefag ligger i blokke, så eleverne kan 
blive blandet med elever fra andre hold. Eleven vælger to-tre valgfri specialefag i 
samråd med vejlederen og på baggrund af erfaringer og ønsker for kommende 
praksisfelt. Antallet af valgfri specialefag afhænger af, hvilke fag der vælges, da de har 
forskelligt omfang. De valgfri specialefag har til sammen en varighed af tre uger.   
  
De valgfri specialefag afsluttes med en præsentation eller en fremlæggelse, hvor det 
opsamlede og portfolio orienteret materiale anvendes.  Eleverne tildeles en vejleder 
der hjælper og støtter elevens selvstændige arbejde med fag og produkt.    
  

8.1 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer  

  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  

Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om sansemotorisk udvikling til at indrette kreative 
bevægelsesrum, der kan understøtte sanseoplevelser og motivere til fysisk aktivitet i 
den pædagogiske praksis.  

2. Eleven kan anvende viden om kroppen og kropslige udtryksformer som et 
redskab til at kommunikere med forskellige pædagogiske målgrupper.  

3. Eleven kan afprøve forskellige inde- og udendørs bevægelsesaktiviteter, der 
understøtter den pædagogiske målgruppes fysiske udvikling og sociale samspil.  
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Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  
    
Præstationsstandard: Ekspert  

Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om sansemotorisk udvikling til at vurdere og begrunde 
indretningen af kreative bevægelsesrum, der kan understøtte sanseoplevelser og fysisk 
aktivitet i den pædagogiske praksis.  

2. Eleven kan anvende viden om kroppen og kropslige udtryksformer som et 
redskab til at kommunikere målrettet med forskellige pædagogiske målgrupper.  

3. Eleven kan begrunde og vurdere forskellige inde- og udendørs 
bevægelsesaktiviteter, der understøtter den pædagogiske målgruppes fysiske udvikling 
og sociale samspil.  

  

8.2 Det pædagogiske måltid og sundhed  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  

Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om måltidet som pædagogisk aktivitet, til at 
understøtte kulturelle samspilsprocesser, social læring, trivsel og udvikling.  

2. Eleven kan anvende viden om kost og sundhed til at inddrage den pædagogiske 
målgruppe i planlægning og tilberedelse af måltidet.  

3. Eleven kan anvende viden om mad, sansning og æstetik i tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske måltid.  

 

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Ekspert  

Varighed: 1 uge  
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1. Eleven kan anvende viden om måltidet som pædagogisk aktivitet, til målrettet at 
understøtte kulturelle samspilsprocesser, social læring, trivsel og udvikling.  

2. Eleven kan anvende viden om kost og sundhed til at vurdere og begrunde 
inddragelsen af den pædagogiske målgruppe i planlægning og tilberedelse af måltidet.  

3. Eleven kan anvende viden om mad, sansning og æstetik til at vurdere og 
begrunde tilrettelæggelsen af det pædagogiske måltid.  

 

8.3 Digital pædagogisk praksis  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  

Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer til at 
observere hvordan gruppedynamikker påvirkes ved inddragelsen af sociale- og digitale 
medier i den pædagogiske praksis.  

2. Eleven kan anvende viden om sociale og digitale mediers betydning for den 
pædagogiske målgruppes vurdering af egne æstetiske og kreative produkter, til at 
reflektere over inddragelsen af sociale- og digitale medier i en pædagogisk aktivitet.  

3. Eleven kan anvende viden om motivation og demotivation hos forskellige 
pædagogiske målgrupper, til at inddrage sociale- og digitale medier som redskab til at 
motivere målgruppen til at deltage i fysisk udviklende aktiviteter.  

  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Ekspert  

Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer til målrettet 
at observere hvordan gruppedynamikker påvirkes ved inddragelsen af sociale- og 
digitale medier i den pædagogiske praksis.  

2. Eleven kan anvende viden om sociale og digitale mediers betydning for den 
pædagogiske målgruppes vurdering af egne æstetiske og kreative produkter, til at 
vurdere og begrunde inddragelsen af sociale- og digitale medier i en pædagogisk 
aktivitet.  
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3. Eleven kan anvende viden om motivation og demotivation hos forskellige 
pædagogiske målgrupper, til at vurdere og begrunde inddragelsen af sociale- og 
digitale medier som redskab til at motivere målgruppen til at deltage i fysisk 
udviklende aktiviteter.  
  
    

8.4 Naturen som pædagogisk læringsrum  

  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  

Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om årstidernes kendetegn til at igangsætte 
pædagogiske aktiviteter, der understøtter målgruppens kropslige oplevelser af 
årstidernes skiften.  

2. Eleven kan anvende viden om lokale planter og dyreliv til at igangsætte 
aktiviteter, hvor den pædagogiske målgruppe undersøger og udforsker planter og 
dyreliv.  

3. Eleven kan anvende viden om kropsbevidsthed og motorisk udvikling til at støtte 
og guide den pædagogiske målgruppes brug af naturen til leg og udforskning.  

  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Ekspert  
Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om årstidernes kendetegn til at vurdere og begrunde 
pædagogiske aktiviteter, der understøtter målgruppens kropslige oplevelser af 
årstidernes skiften.  

2. Eleven kan anvende viden om lokale planter og dyreliv til målrettet at igangsætte 
aktiviteter, hvor den pædagogiske målgruppe undersøger og udforsker planter og 
dyreliv.  

3. Eleven kan anvende viden om kropsbevidsthed og motorisk udvikling til 
målrettet at støtte og guide den pædagogiske målgruppes brug af naturen til leg og 
udforskning.  
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8.5 Understøttende undervisning  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  
Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om didaktiske begreber til at deltage i planlægning og 
igangsættelse af aktiviteter der fremmer læring, udvikling og trivsel.  

2. Eleven kan anvende viden om læreprocesser og kreative aktiviteter i det 
pædagogiske arbejde med at øge børn og unges motivation og sociale kompetencer.  

3. Eleven kan anvende viden om psykologiske og pædagogiske processer og 
tilgange til at understøtte ro og fordybelse i den pædagogiske praksis.  

4. Eleven kan selvstændigt afprøve digitale- og sociale medier som redskaber til 
læring, formidling og dokumentation.  
  

8.6 Læring og udvikling hos små børn  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  
Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om barnets psykologiske, sociale og kognitive 
læreprocesser til at vælge aktiviteter og redskaber, der understøtter trivsel og læring.  

2. Eleven kan selvstændigt inddrage viden om kommunikative metoder som tegn-
til-tale og dialogisk læsning i det pædagogiske arbejde med 0-2 årige og 3-5 årige børn.  

3. Eleven kan i den daglige dialog med familien anvende viden om familiens 
betydning for barnets læring og udvikling.  

4. Eleven kan anvende viden om det fysiske rums betydning for trivsel, udvikling og 
læring til at reflektere over det pædagogiske rums indretning.  
  

8.7 Specialpædagogiske metoder  

  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  
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Varighed: 2 uger  

1. Eleven kan anvende viden om forskellige specialpædagogiske målgrupper i 
tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter.  

2. Eleven kan anvende viden om pædagogiske målgrupper med 
udviklingsforstyrrelser til at igangsætte pædagogiske aktiviteter.  

3. Eleven kan selvstændigt inddrage viden om neuropædagogiske metoder i egen 
pædagogisk praksis.  

4. Eleven kan selvstændigt forholde sig til egen pædagogisk praksis og arbejde 
respektfuldt med udgangspunkt i den enkeltes behov, forudsætninger og 
selvbestemmelsesret.  

5. Eleven kan anvende viden om metoder til kvalitetssikring til at deltage i arbejdet 
med resultat- og målstyring i forbindelse med handleplaner samt lokale procedure og 
retningslinjer.  

6. Eleven kan selvstændigt medvirke i tværfaglige praksisfællesskaber, hvor der 
arbejdes med pædagogisk observation som redskab til at dokumentere den 
pædagogiske praksis.  

  

8.8 Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  
Varighed: 2 uger  

1. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturopfattelser og 
kategoriseringer til at igangsætte pædagogiske aktiviteter, der understøtter kulturel 
mangfoldighed.  

2. Eleven kan reflektere over betydningen af egen kultur og egne værdier i mødet 
med den pædagogiske målgruppe.  

3. Eleven kan i det pædagogiske arbejde anvende en bred forståelse af 
kulturbegrebet, der knytter sig til etnicitet, køn, social baggrund og fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser.  

4. Eleven kan tage initiativ til at understøtte den pædagogiske målgruppes 
livsformer og levekår gennem viden, forståelse og indsigt i den kulturelle baggrund 
som ressource.  
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5. Eleven kan anvende viden om anerkendende metoder til at understøtte den 
pædagogiske målgruppes egne forudsætninger og perspektiver.  
  

    

8.9 Medicinhåndtering  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  
Varighed: 2 uger  

1. Eleven kan finde og anvende viden om lokale retningslinjer og instrukser for 
medicinhåndtering, herunder bortskaffelse af lægemidler.  

2. Eleven har viden om lovgivning og handlekompetence i forhold til 
sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler, herunder selvstændigt 
forholde sig til eget ansvar og kompetenceområde.  

3. Eleven har viden om og kan tage initiativ til at inddrage relevante 
samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning  

4. Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder, redskaber og 
praksisformer til at arbejde med den pædagogiske målgruppes motivation, 
mestringsstrategier og handlemuligheder.  

5. Eleven kan reflektere over etiske dilemmaer i forbindelse med 
medicinhåndtering herunder magtanvendelse og betydningen af den pædagogiske 
målgruppes mulighed for selvbestemmelse, indflydelse og medansvar.  

6. Eleven skal kunne anvende viden om relevante diagnoser og betydningen af 
virkning og bivirkning af den medicinske behandling, i forhold til at støtte og vejlede 
den pædagogiske målgruppe i egen håndtering af medicin.  

7. Eleven kan anvende viden om former for lægemidler og -lægemiddelgrupper, 
deres indhold, virkning og bivirkning, samt administrationsformer ved indtagelse, til at 
understøtte den pædagogiske målgruppe.  
  

8.10 Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Præstationsstandard: Avanceret  
Varighed: 2 uger  
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1. Eleven kan anvende viden om demokratiske principper i planlægning og 
igangsættelse af pædagogiske aktiviteter i lokalsamfundet.  

2. Eleven kan ud fra viden om forandringsstrategier og empowerment selvstændigt 
medvirke i samarbejdet med den pædagogiske målgruppe og de pårørende om 
styrkelse af det sociale netværk.  

3. Eleven kan anvende viden om betydningen af socioøkonomiske bæredygtighed 
til at inddrage lokale foreninger og virksomheder i pædagogiske aktiviteter.  

4. Eleven kan tage initiativ til samarbejder med interesseorganisationer og frivillige 
i planlægningen af pædagogiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe i 
nærmiljøet.  

  

8.11 Erhvervsrettet påbygning  

I uddannelsen indgår fire ugers undervisning i valgfri specialefag som erhvervsrettet 
påbygning. Det varierer fra hold til hold hvilke fag, der bruges til erhvervsrettet 
påbygning. Eleven oplyses om dette ved uddannelsesstart.  

  

9. Valgfag  

  
Valgfag skal bidrage til elevens faglige, sociale og personlige kompetenceudvikling.  I 
løbet af uddannelsen vil der være tilrettelagt valgfagsperioder af sammenlagt to ugers 
varighed. Engelsk på E og D-niveau udbydes som valgfag af hensyn til de elever, der 
ønsker at læse videre. Valgfagene udbydes i Kolding eller Esbjerg. Der udbydes 
følgende tre valgfag:  

• Engelsk  
• Arabisk  
• Innovation, design og ledelse  

  
    
9.1 Engelsk  

Niveauer og vejledende varighed   

Niveau F: 2,0 uger  

Niveau E: 2,0 uger  

Niveau D: 2,0 uger  
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Niveau C: 2,0 uger  

For eux-forløb er den vejledende varighed af faget 3,0 uger på niveau C, uanset elevens 
forudgående niveau.  

9.1.1 Identitet og formål  

Identitet  

Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om 
erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer 
og til at handle på denne viden.  

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at 
samtale, at lytte, at læse og at skrive.  

Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag 
bidrager faget til uddannelserne med et internationalt perspektiv og med konkrete 
erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke 
og understøtte mobilitet og kompetenceudvikling.  

Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben – det erhvervsfaglige og det 
almene.  

Formål  

Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige 
viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og 
internationale kompetencer.  

Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i 
forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge.  

Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og 
kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage 
arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår.  

    

9.1.2 Faglige mål og fagligt indhold  

De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, 
kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og 
samfundsforhold.  

2.1. Faglige mål  

2.1.1 Kommunikation   
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Undervisningens mål er, at eleven kan:  
Niveau F   
1. På 
grundlæggende niveau 
forstå hovedindholdet af 
talt fremmedsprog om 
udvalgte afgrænsede 
emner,  
2. på 
grundlæggende niveau 
forstå hovedindholdet af 
skrevne 
fremmedsproglige 
tekster om udvalgte 
afgrænsede emner,  
3. udtrykke 
sig mundtligt med en vis 
præcision i et  
sammenhængende sprog 
med afgrænset ordforråd 
inden for udvalgte 
afgrænsede emner,  
4. mundtligt 
præsentere 
hovedindholdet af de 
væsentlige informationer 
i udvalgte teksttyper, 5. 
referere og præsentere 
et forberedt stofområde,  
6. deltage 
med enkle sproglige 
udtryk i samtaler om 
udvalgte og afgrænsede 
emner,  
7. udtrykke 
sig skriftligt med en vis 
præcision og i et enkelt 
og sammenhængende 
sprog tilpasset udvalgte 
emner,  
8. anvende 
og bearbejde viden og 
informationer  
skriftligt inden for 
udvalgte afgrænsede 
emner, tekster og 
situationer og  
9. anvende 
multimodale medier, dvs. 
ord, billeder, film, 
animation og lyd til at 
kommunikere mundtligt 
og skriftligt.  

Niveau E   
1. Forstå 
hovedindholdet af talt 
fremmedsprog om 
udvalgte emner,  
2. forstå 
hovedindholdet af 
skrevne 
fremmedsproglige 
tekster om udvalgte 
emner, 3. udtrykke sig 
mundtligt med 
præcision i et  
sammenhængende  
sprog med afgrænset 
ordforråd inden for 
udvalgte afgrænsede 
emner,  
4. redegøre 
mundtligt for indholdet 
af de væsentlige 
informationer i udvalgte 
teksttyper inden for 
erhverv,  
5. redegøre 
for et forberedt 
stofområde, 6. deltage i 
samtaler og diskutere 
udvalgte emner,  
7. udtrykke 
sig skriftligt med 
præcision og i et 
sammenhængende  
sprog tilpasset emner og 
kontekster,  
8. anvende 
og bearbejde viden og 
informationer skriftligt 
inden for udvalgte 
emner, tekster og 
situationer og  
9. anvende 
multimodale medier, 
dvs. ord, billeder, film, 
animation og lyd til at 
kom- 
 munikere mundtligt og 
skriftligt.  

Niveau D   
1. Forstå 
indholdet af talt 
fremmedsprog om 
alsidige emner,  
2. forstå 
indholdet af skrevne 
fremmedsproglige 
tekster om alsidige 
emner,  
3. udtrykke 
sig mundtligt med 
præcision i et  
sammenhængende  
sprog med alsidigt 
ordforråd inden for 
varierede emner,  
4. redegøre 
mundtligt for indholdet 
af de væsentlige 
informationer i 
forskellige teksttyper, 5. 
redegøre for, forklare og 
uddybe et forberedt 
stofområde,  
6. deltage 
aktivt i samtaler og 
diskutere alsidige 
emner,  
7. udtrykke 
sig skriftligt med 
præcision og i et 
sammenhængende  
sprog tilpasset alsidige 
emner og kontekster, 8. 
anvende, bearbejde og 
kommentere viden og 
informationer skriftligt 
inden for alsidige 
emner, tekster og 
situationer og  
9. anvende multimodale 
medier, dvs. ord, 
billeder, film, animation 
og lyd til at 
kommunikere mundtligt 
med sikkerhed.  

Niveau C   
1. Forstå 
indholdet af talt 
fremmedsprog om 
varierede og alsidige 
emner.  
2. forstå 
indholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster 
om alsidige og varierede 
emner,  
3. udtrykke 
sig mundtligt med 
præcision i et 
sammenhængende sprog 
med alsidigt og varieret 
ordforråd inden for 
varierede emner, genrer 
og situationer,  
4. redegøre 
mundtligt for og forklare 
indholdet af alsidige og 
varierede tekster og 
teksttyper,  
5. redegøre 
for, forklare, uddybe og 
kommentere et forberedt 
stofområde,  
6. tage 
initiativ til og deltage 
aktivt i samtaler og 
diskutere  
varierede og komplekse 
emner i et sprog afpasset 
til situation og 
samtalemønster,  
7. udtrykke 
sig skriftligt med høj grad 
af præcision og i et 
sammenhængende sprog 
afpasset alsidige og 
komplekse emner og 
kontekster, 8. anvende, 
bearbejde og kommentere 
og analysere viden og 
informationer skriftligt 
inden for alsidige og 
varierede emner, tekster 
og situationer og  
9. anvende multimodale 
me- 
dier, dvs. ord, billeder, 
film, animation og lyd, til 
at kommunikere med 
sikkerhed og variation 
mundtligt og skriftligt.  
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9.1.3 Kommunikationsstrategier   

Undervisningens mål er, at eleven kan:  

Niveau F og E   
1. Afprøve og anvende enkle 
lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i 
forhold til teksttype, situation og formål,  
2. afprøve hensigtsmæssige 
kommunikationsstategier, herunder bruge 
omskrivninger, overbegreber og 
synonymer,  
3. afprøve skrivestrategier efter 
skriveformål, herunder anvende viden om 
skriveprocessens faser,  
4. opsøge og anvende fagets 
hjælpemidler, hensigtsmæssigt til 
oversættelse, stavning, ordforråd, 
grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, 
kildesøgning, tekstproduktion og  
5. anvende informationer og 
kilder, selvstændigt og kritisk.  

Niveau D og C   
1. Vælge og anvende lytte- og 
læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold 
til teksttype, situation og formål,  
2. vælge hensigtsmæssige 
kommunikationsstategier, herunder 
bruge omskrivninger, overbegreber og 
synonymer, 3. vælge skrivestrategier 
efter skriveformål, herunder anvende 
viden om skriveprocessens faser,  
4. anvende fagets 
hjælpemidler hensigtsmæssigt til 
oversættelse, stavning, ordforråd, 
grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, 
kildesøgning og tekstproduktion og  
5. anvende informationer og 
kilder selvstændigt og kritisk.  

  

9.1.4 Sprogbrug Sprogtilegnelse   

Undervisningens mål er, at eleven kan:  
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Niveau F   
1. På 
grundlæggende niveau 
anvende et tilstrækkeligt 
præcist og afgrænset 
ordforråd inden for 
udvalgte emner,  
2. udtale 
fremmedsproget klart, 
tydeligt og forståeligt 
med et afgrænset og 
veldefineret ordforråd 
inden for udvalgte emner 
og i udvalgte situationer, 
3. tale og skrive 
fremmedsproget så 
centrale grammatiske 
regler med betydning for 
hensigtsmæssig 
kommunikation følges og  
4. anvende 
grundlæggende regler 
for opbygning af tekster 
med sans for struktur og 
sammenhæng inden for 
relevante, tekster og 
medier i erhverv, 
uddannelse, samfund og 
personlige og almene 
forhold.  

Niveau E   
1. Anvende et præcist og 
afgrænset ordforråd 
inden for udvalgte 
emner, 2. udtale 
fremmedsproget klart, 
tydeligt og præcist med 
et afgrænset og 
veldefineret ordforråd in- 
 den for udvalgte emner  
og i udvalgte situationer, 
3. tale og skrive 
fremmedsproget, så 
centrale grammatiske 
regler med betydning for 
hensigtsmæssig og 
effektiv kommunikation 
følges og 4. anvende 
væsentlige og 
grundlæggende regler 
for opbygning af tekster 
med sans for struktur og 
sammenhæng inden for 
relevante genrer, tekster 
og medie i erhverv, 
uddan- 
 dannelse og samfund 
samt personlige og 
almene forhold.  

Niveau D   
1. Anvende et præcist og 
alsidigt ordforråd inden 
for relevante emner, 2. 
udtale fremmedsproget 
klart, tydeligt og præcist 
med et alsidigt ordforråd 
inden for varierede 
emner og kontek- 
ster,  
3. tale og 
skrive fremmedsproget 
så grammatiske regler 
med betydning for 
hensigtsmæssig og 
effektiv kommunikation 
følges med en høj grad af 
korrekt sprogbrug og  
4. anvende 
væsentlige regler for 
opbygning af tekster med 
sans for struktur og 
sammenhæng inden for 
relevante genrer, tekster 
og medier i erhverv, 
uddannelse og samfund 
samt almene og 
personlige forhold.  

Niveau C   
1. Anvende et 
præcist og varieret 
ordforråd inden for 
varierede relevante emner,  
2. udtale 
fremmedsproget klart, 
tydeligt, flydende og 
præcist med et alsidigt 
ordforråd inden for 
varierede og komplekse 
emner og kontekster,  
3. tale og 
skrive fremmedsproget så 
grammatiske regler med 
betydning for 
hensigtsmæssig og effektiv 
kommunikation følges med 
sans for korrekt og varieret 
sprogbrug og  
4. anvende 
og forklare væsentlige 
regler for opbygning af 
tekster med sans for 
struktur og sammenhæng 
inden for relevante genrer, 
tekster og medier i 
erhverv, uddannelse og 
samfund samt personlige 
og almene forhold.  

  

9.1.5 Kultur- og samfundsforhold   

Undervisningens mål er, at eleven kan:  
Niveau F   
1. Opnå og 
anvende grundlæggende 
viden om adfærd, normer 
og værdier hos brugere af 
fremmedsproget i erhverv, 
samfund  
og i personlige og almene 
sammenhænge,  
2. drage 
sammenligninger og 
genkende enkle forskelle 
mellem egen kultur og 
andres kultur og  
3. identificere 
grundlæggende viden om 
erhverv, kultur og samfund 
i kontakten med 
mennesker, der bruger 
fremmedsproget som 
modersmål eller som 

Niveau E   
1. Opnå og 
anvende viden om 
adfærd, normer og 
værdier hos brugere af 
fremmedsproget i 
erhverv, samfund og i 
personlige og almene 
sammenhænge,  
2. drage 
sammenligninger og 
genkende forskelle 
mellem egen kultur og 
andres kultur og 3. 
anvende viden om 
erhverv, kultur og 
samfund i kontakten 
med mennesker, der 
bruger fremmedsproget 
som modersmål eller 

Niveau D   
1. Opnå, 
anvende og redegøre for 
viden om adfærd, 
normer og værdier hos 
brugere af 
fremmedsproget i 
erhverv, samfund og i 
personlige og almene 
sammenhænge,  
2. drage 
sammenligninger og 
redegøre for forskelle 
mellem egen kultur og 
andres kultur og 3. 
anvende viden om 
erhverv, kultur og 
samfund i kontakten 
med mennesker, der 
bruger fremmedsproget 
som modersmål eller 

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 
og  
3. anvende 
viden om erhverv, kultur 
og samfund i kontakten 
med mennesker, der 
bruger fremmedsproget 
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internationalt 
kommunikationsmiddel.  

som internationalt 
kommunikationsmiddel.  

som internationalt 
kommunikationsmiddel.  

som modersmål eller som 
internationalt 
kommunikationsmiddel.  

  

9.1.6 Kernestof  

Fremmedsprogs kernestof er begreber, modeller og metoder, der indgår i 
kommunikation, kommunikationsstategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og 
samfundsforhold.  

1. Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både 
fiktion, faktion, billeder og digitale teksttyper.  

2. Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens 
forudsætninger og valg af erhvervsfagligt hovedområde, samt ud fra deres aktualitet 
og relevans.  

3. Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, 
uddannelse, samfund og i almene og personlige sammenhænge og omfatter 
sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.  

9.1.7 Supplerende stof  

Det supplerende stof omfatter fremmedsproget materiale, der perspektiverer og 
uddyber kernestoffet. Det supplerende stof hentes fra erhvervsfag, 
uddannelsesrettede fag og elevens erhvervsuddannelse, eller peger fremad mod 
elevens videre ønsker og muligheder for uddannelse og erhverv.  

    
9.1.8 Tilrettelæggelse  
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Didaktiske principper  

Arbejdssproget er overvejende fremmedsproget.  

Elevernes egen sprogproduktion i skrift og tale skal prioriteres højt.  

Arbejdsformer  

Der henvises til § 5, stk. 1.  

It  

Der henvises til § 5, stk. 4.  

9.1.9 Samspil med andre fag  

Faget fremmedsprog er et alment, erhvervsfagligt tonet sprog- og kulturfag med 
berøringsflader til andre fag og undervisningsforløb, der indgår i 
erhvervsuddannelserne.  

Faget skal således indgå i samspil med øvrige fag og undervisningsforløb, hvori der 
indgår erhvervsfaglige, samfundsmæssige eller kulturelle forhold med internationalt 
perspektiv.  

9.1.10 Dokumentation  

Den skriftlige dokumentation vægtes, men multimodale og digitale medier og 
teksttyper inddrages og anvendes aktivt i elevens dokumentation.  

Elevens dokumentation fordeles jævnt over undervisningen og integreres i arbejdet 
med kernestoffet samt tilrettelægges med progression.  

Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens 
uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre 
uddannelse samt i forhold til elevens personlige udvikling.  

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og erhvervskommunikativ skrivning.  

9.1.11 Selvvalgt emne  

I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og 
elev. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i elevens erhvervsfaglige 
hovedområde eller uddannelse. Der udarbejdes en synopsis og et 
præsentationsmateriale.  
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Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en 
indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse i forhold hertil.  

    
9.1.12 Evaluering  

Løbende evaluering  

Der henvises til § 5, stk. 5.  

Afsluttende standpunktsbedømmelse  

Der henvises til § 6.  

Afsluttende prøve  

Engelsk afsluttes kun med en afsluttende prøve, hvis det udtrækkes for det enkelte 
hold. Ellers bliver standpunktskarakteren den afsluttende karakter.  

9.1.13 Prøveform  

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en 
ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole.  

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning.  

De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal 
tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.  

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over elevernes selvvalgte emner sendes til 
censor forud for prøvens afholdelse.  

Der gives mindst 30 minutters forberedelsestid. Forberedelsestidens varighed tilpasses 
de ukendte opgavers omfang.  

Skolen fastsætter forberedelsestidens varighed i skolens undervisningsplan.  

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering.  

Eksaminationen er todelt.  

Første del består af elevens præsentation af den ukendte opgave samt en 
efterfølgende samtale om opgaven mellem elev og eksaminator.  

Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af elevens selvvalgte emne 
suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator.  

Elevens præstation helhedsbedømmes.  
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9.1.14 Eksaminationsgrundlag  

Eksaminationsgrundlaget ved prøven udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til 
eleven, af elevens selvvalgte emne samt af materiale, udarbejdet af eleven i 
forbindelse med opgaveløsning på casearbejdsdagen (prøveform a) eller i 
forberedelsestiden (prøveform b).  

9.1.15. Bedømmelsesgrundlag  

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens mundtlige præstation ved prøven.  

I bedømmelsesgrundlaget kan indgå materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med 
opgaveløsning på casearbejdsdagen (prøveform a) eller i forberedelsestiden 
(prøveform b), såfremt dette er fastsat i skolens lokale undervisningsplan.  

9.1.16 Bedømmelseskriterier  

Bedømmelseskriterierne for faget er at eleven kan anvende sproget i pædagogisk 
praksis.  

 

9.2 Arabisk  

Formålet med valgfaget arabisk er dels at eleven lærer basale arabiske gloser, dels at 
give eleven indsigt i arabisk kultur og ruste eleven til at være på forkant med 
eventuelle problematikker og udfordringer i arbejdet med kulturmøder mellem arabisk 
og dansk kultur.  
  
Målene for faget er, at eleven kan:   

• basale arabiske gloser   
• anvende viden om arabisk kultur   
• indgå i reflekterede diskussioner om problemstillinger i forbindelse med 

kulturmøder mellem dansk og arabisk kultur.  
  
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.  
    
  
9.3 Innovation, design og ledelse  

Formålet med faget er at give eleven indsigt i mulighederne for opstart af egen 
virksomhed samt forskellige ledelses-, innovations- og designstrategier.  
  
Eleven:   
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- Kan anvende viden om design- og innovative processer til deltage i planlægning, 
gennemførelse og evaluering af design- og innovationsprocesser.   

- Kan begrunde og vurdere forskellige ledelsesstrategier i forhold til design- og 
innovationsprocesser i pædagogisk praksis.   

- Har kendskab til opstart af pædagogisk virksomhed.   
  
Faget afsluttes med præsentation af portfolio, der redegør for gruppens proces i faget.   
  
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Praktik  

Pædagogisk Assistentuddannelsen er en vekseluddannelse, hvilket betyder at der 
veksles mellem skoleperioder og praktikperioder.  
Elever, som har merit for praktikken, deltager kun i skoleperioderne.  
  
10.1 Praktikuddannelsen  

Praktikuddannelsen består af forløb, der skal give eleven forskellige og varierede 
erfaringer med forskellige målgrupper inden for dag- eller døgninstitution, dagpleje, 
skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud.   
  
Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i 
overensstemmelse med uddannelsesordningen, den lokale undervisningsplan og ud fra 
lokale muligheder, så eleven får forskellige og varierede erfaringer inden for det 
pædagogiske arbejdsområde.   
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Praktikuddannelsen og vejledning i tilknytning hertil tilrettelægges, således at den 
understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for den 
pædagogiske assistentuddannelses områder.   
I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledning i tilknytning hertil integreres 
informationsteknologien som kommunikations- og dokumentationsredskab.   
  
  

10.2 Praktikmål   

Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer 
over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at 
eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson 
inden for det pædagogiske område.   
I praktikkerne arbejdes der med to niveauer:  

Rutineret niveau   

Her forventes at eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller et 
problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene eller 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.  

Avanceret niveau   

Her forventes at eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre 
en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke- rutinesituationer – 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.  
  
Eleven forventes ved afslutning af første praktik at kunne leve op til målene på 
rutineret niveau. Ved den samlede praktikuddannelses afslutning er målet, at eleven 
opfylder følgende på avanceret niveau:  
  
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  

  
2. Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt 

begrunde pædagogiske aktiviteter  
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3. Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens 

sproglige udvikling  
  
4. Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende 

processer og fællesskaber  
  
5. Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og 

indgå i relationer  

  
6. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte 

målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv  
  
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  

  
8. Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber 

engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse  
  
9. Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, 

der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed  
  
10. Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til 

handlinger, der forebygger infektion i institutioner  
  
11. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det 

pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet  
  
12. Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på 

indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger  
  
13. Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske 

aktiviteter  
  
14. Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet  
  
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  
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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.  
  
  
10.3 Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse  

For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer 
eleven i forbindelse med hvert skole- og praktikforløb sammen med henholdsvis skole 
og praktiksted sine læringsmål for den efterfølgende praktikperiode.   
  

Ved afslutningen af begge praktikperioder afgiver praktikvirksomheden en 
praktikerklæring. Praktikerklæringen kan, ud over det i bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelser anførte, tillige indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt 
eleven har nået målene for praktikperioden. I 1. praktik er der tale om en vejledende 
standpunktsbedømmelse og i 2. praktik en afsluttende praktikvurdering. I 
praktikerklæringen anvendes bedømmelsen ”Godkendt/Ikke godkendt”.  

Elever, der ikke har opnået standpunktsbedømmelsen ”Godkendt” i et praktikforløb, 
tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.  

11. Bedømmelsesplan  

  
Bedømmelsesplanen er udarbejdet ud fra retningslinjer for prøver og eksamener. Se 
klagevejledning på www.ucsyd.dk.  
  

11.1 Prøver og bedømmelser   

Der er i alt 3 prøver på uddannelsen:  
- en prøve i et af grundfagene (samfundsfag eller dansk)  
- en prøve i et af de uddannelsesspecifikke fag   

(pædagogik, psykologi i den pædagogiske praksis, kommunikation i den 
pædagogiske praksis, sundhed i den pædagogiske praksis, bevægelse & idræt, 
natur og udeliv, digital kultur eller kulturelle udtryksformer og aktiviteter) og   

-  en afsluttende prøve.  

Alle uddannelsesspecifikke fag skal bestås, og have et gennemsnit på mindst 02 
sammen med grundfagene.  
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Eksamensfaget i uddannelsesspecifikke fag meddeles når faget begynder.  

  
Ved alle skriftlige afleveringer gælder det at forside, indholdsfortegnelse, bilag og 
litteraturliste ikke tæller med i opgavens forventede anslag. Samt at opgaven skal være 
forsynet med navn, anslag, vejleder, hold, dato og fag.  
Der kan ifølge bekendtgørelsen ikke klages over en standpunktskarakter.  
  
Hvis engelsk vælges som valgfag kan det udtrækkes til prøve.  
 
Det er muligt at få ekstra forberedelsestid til en prøve, hvis man har særlig begrundelse 
herfor. Beslutningen om dette træffes af uddannelseslederen i samarbejde med 
relevante samarbejdspartnere. 
   

11.2 Mundtlig prøve  

UC SYD udtrækker hos ministeriet hvilke fag, der skal være prøve i for de forskellige 
hold.  

Prøven følger bestemmelserne for eksamen i det pågældende grundfag eller 
uddannelsesspecifikke fag som er beskrevet tidligere.  

Tidligst 21 dage og senest 7 dage før prøverne skal finde sted, meddeler skolen 
eleverne, hvilke grundfagsprøver de skal deltage i (jf. grundfagsbekendtgørelsen).  

For de fag der ikke udtrækkes til prøve angives standpunktsbedømmelser på 
eksamensbeviset.  

Eksamen i det udtrukne det uddannelsesspecifikke fag meddeles når undervisningen i 
faget begyndes.      

11.3 Standpunktsbedømmelser  

Ved afslutningen af hver skoleperiode får eleven en standpunktsbedømmelse. 
Standpunktsbedømmelser gives skriftligt.  
  
Hvis et fag fortsætter på en senere skoleperiode, får eleven en delkarakter, som 
angiver elevens standpunkt i forhold til den del af faget, der er gennemført. Læreren 
vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål.  
  
Ved bedømmelse af prøver og ved standpunktsbedømmelser af uddannelsesspecifikke 
fag og grundfag anvendes 7-trinsskalaen. Der gives ikke særskilte karakterer i valgfri 
specialefag og valgfag. Der kan ikke klages over standpunktskarakterer.  
  
Det er sidste skoleperiodes karakter, der bliver anført på skolebeviset. Karakteren er 
ikke et gennemsnit af de forskellige skoleperioder, men en helhedsvurdering af elevens 
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kompetence i fagets mål, set i lyset af hele forløbet. Standpunktet skal erstatte en 
eksamen, men skal forstås som standpunkt af hele fagets indhold.       
  

11.4 Afsluttende bedømmelse  

Den afsluttende bedømmelse omfatter:  
 Standpunktskarakterer i alle fag efter 7-trinsskalaen.   
 Godkendt praktik  
 Eksamen i et grundfag jf. reglerne for de enkelte fag og regler for 

eksamensudtrækning.  
 Eksamen i et uddannelsesspecifikt fag jf. reglerne i denne undervisningsplan  
 Afsluttende prøve  
  

11.5 Afsluttende prøve  

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver 
og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.  

  

For at elever i uddannelsen kan aflægge den afsluttende prøve skal hvert 
uddannelsesspecifikt fag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og 
gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsesspecifikke fag og 
grundfag skal være mindst bestået karakteren 02. Ingen af karaktererne må være 
karakterskalaens laveste karakter. I praktikerklæringen for sidste praktikperiode skal 
den heri indeholdte standpunktsbedømmelse være ”Godkendt”, inden eleven kan gå 
op til den afsluttende prøve.  

  
Prøve  

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en projektopgave.  

Projektopgaven stilles af skolen og kan gennemføres som en gruppeprøve med højest 
tre personer i hver gruppe. Opgaven stilles af skolen forstået på den måde, at eleven 
kommer til vejledning og fremfører ønsker om emneområde og forslag til 
problemstillinger. På baggrund af samtale med eleven, udarbejder vejlederen 
problemformuleringen sammen med eleven.  

Eleven skal i prøven demonstrere sin viden og færdigheder inden for følgende 
overordnede kompetenceområder:  
  
1) Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter.  
  
2) Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker målgruppens 

trivsel og udvikling.  
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3) Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til 
et sundt og aktivt liv, gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 4) 
Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi, sociale og digitale medier, der 
understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur.  

  
5) Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til områdets 
organisering og med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis.  

  

Opgavebeskrivelse:  

I de næste 3 uger skal eleverne arbejde med det afsluttende projekt ud fra følgende 

opgave:  

På baggrund af den problemformulering, du udarbejder sammen med din vejleder, skal 
du aflevere et kort skriftligt oplæg, der indeholder:  

• Forside indeholdende: Navn, anslag, vejleder, hold, dato og fag  

• Indledning og emneafgrænsning  

• Problemstilling/problemformulering  

• Faglig redegørelse for emnet i hovedpunkter  

• Kort præsentation af det praktisk/kreative produkt  

• Litteraturliste  

 
Forside, indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste tæller ikke med i anslag.  
  
Oplægget skal afleveres en uge før eksaminationen. Aflevering er elektronisk og 
produktet sendes som en samlet PDF-fil til administrationen på mail: PAU-
aflevering@ucsyd.dk.  

Hvis opgaven bliver afleveret efter det udmeldte tidspunkt, tæller det som første 
forsøg. I nogle tilfælde er det muligt for eleven stadig at nå at aflevere opgaven og 
komme til eksamen som planlagt. Men det er i så fald andet og sidste eksamensforsøg, 
der bruges. Eleven kan også vælge at gå til reeksamen senere. Deadline for denne 
beslutning er et døgn efter afleveringsfristen. Det er elevens ansvar at meddele 
administrationen, om eleven ønsker at følge eksamensplanen eller at gå til reeksamen. 

Hvis opgaven bliver afvist, fordi den ikke opfylder de udmeldte retningslinjer, tæller det 
også som første eksamensforsøg. Eleven kan til tider nå at rette opgaven til og følge 
den udmeldte eksamensplan. Men det er i så fald andet og sidste eksamensforsøg, der 
bruges. Eleven kan også vælge at gå til reeksamen senere. Deadline for denne 
beslutning er et døgn efter afleveringsfristen. Det er elevens ansvar at meddele 
administrationen, om eleven ønsker at følge eksamensplanen eller at gå til reeksamen. 

 

Til selve eksamenen skal du præsentere et praktisk produkt, der har relation til dit 
skriftlige oplæg, uddybe dit emne og præsentere din konklusion samt være klar til at 
diskutere baggrunden for denne.  



63                          LUP for PAU ved UC SYD  

  

 Grundlag    

  
Eleven skal i prøven demonstrere sin viden og færdigheder i forhold til uddannelsens 
formål.  
  
Eleven udarbejder alene eller i gruppe på op til 3 elever et projekt, der danner grundlag 
for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve.  
  
Projektet indeholder et skriftligt oplæg og et praktisk-kreativt produkt, som danner 
udgangspunkt for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Det 
skriftlige oplægs omfang er mellem 5.000 og 7.500 anslag, eks. forside og litteraturliste 
og bilag. For gruppeeksamen se nedenstående boks.   
  

Eksaminationen  

  
Eleven fremlægger prøvens tema for eksaminator og censor. Fremlæggelsen må 
maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes 
til dialog omkring prøvens tema.  
  
  

Antal elever  Fremlæggelse  Dialog  Votering  Anslag  

1 elev  8 minutter  16 minutter  6 minutter  5.000-7.500  

2 elever  12 minutter  24 minutter  9 minutter  7.500-11.500  

3 elever  16 minutter  32 minutter  12 minutter  10.000-15.000  

  

Bedømmelsen  

  
Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elementerne ved den 
mundtlige præstation.  
  
Der henvises i øvrigt til uddannelsesbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.  

  

11.6 Helhedsvurdering  

Der finder en helhedsvurdering sted, såfremt eleven:  

• har et fravær, som er bekymrende i forhold til uddannelsens gennemførelse  
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• ikke har bestået hvert uddannelsesspecifikt fag med karakteren mindst 02 ved 
prøve eller standpunktsbedømmelse  

• ikke har opnået karakteren mindst 02 i gennemsnit ved prøverne og 
standpunktsbedømmelserne i uddannelsesspecifikke fag og grundfag  

• har fået karakteren 00 eller -3 ved prøve eller standpunktsbedømmelse i ét 
eller flere uddannelsesspecifikke fag og grundfag  

• ikke har fået bedømmelsen ”Godkendt” ved den anden praktikperiode. 
Hensigten med helhedsvurderingen er at give en samlet vurdering af elevens 
uddannelsessituation med henblik på evt. tilrettelæggelse af et særligt praktik- 
eller teoriforløb. Forløbet skal sigte mod, at eleven forbedrer sit grundlag for en 
ny standpunktsbedømmelse eller prøve. I forbindelse hermed fastlægges 
tidspunkter for ombedømmelser og omprøver.  

  
I helhedsvurderingen deltager foruden eleven, vejlederen og studielederen. Derudover 
kan der indkaldes repræsentanter for elevens lærere og ansættelsessted samt 
sagsbehandler.   
  
I en helhedsvurdering kan indgå:  
  
a) lærernes indtryk fra undervisningen  
b) elevens fravær   
c) elevens egen opfattelse af situationen  
d) praktikinstitutionens indtryk fra praktikken.  

11.7 Regler for sygeeksamen   

Elever, der ikke møder frem til prøven i det pågældende fag, anses for ikke at have 
bestået den pågældende prøve, medmindre sygdom eller udeblivelse af anden gyldig 
grund kan dokumenteres. Ved sygefravær på eksaminationsdagen kan skolen forlange, 
at eleven afleverer en udtalelse fra lægen.  
  
Tidspunkt for sygeeksamen aftales mellem eleven og studielederen. Sygeeksamen 
finder sted senest 2 måneder efter den ordinære prøve.  

11.8 Regler for omprøver  

Beståede prøver kan ikke tages om.  
  
Hvis eleven ikke består en prøve, har eleven normalt ret til at indstille sig til en ny 
prøve. Omprøve finder så vidt muligt sted senest 1 måned efter eleven har modtaget 
resultatet af prøven.  
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Eleven har ret til to prøveforsøg. Hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, 
kan uddannelseslederen tillade et tredje forsøg. Det vil imidlertid kræve, at der var helt 
usædvanlige forhold, der gjorde sig gældende som for eksempel strømafbrydelse, 
brandøvelse på skolen, storstrejke for offentlig transport, snestorm eller lignende. 
  
    
11.9 Særlige prøvevilkår  

Jævnfør bekendtgørelse om prøver og eksamener i grundlæggende erhvervsrettede 
uddannelser (BEK 41 af 16/1 2014) § 18 og 19, stk. 1 vil det i forbindelse med prøver 
være muligt for elever, der har fysiske, psykiske eller tilsvarende sproglige udfordringer 
at deltage i prøven under vilkår, som er tilpasset elevens særlige forudsætninger.   
Disse vilkår kan være:  

• Forlænget forberedelsestid.  
• Mulighed for at medbringe diverse hjælpemidler.  
• Mulighed for bisidder.  

  
Det er afgørende, at de særlige vilkår ikke hjælper eleven med besvarelse af prøven.  

For at få særlige prøvevilkår skal eleven aftale det med eksaminator, som udfylder 
blanketten til ansøgning om særlige prøvevilkår. 

Blanketten udfyldes af eksaminator og sendes af eksaminator til koordinator på mail 
med elev på cc samt eksamensplanlægger fra administrationen på cc, så koordinator kan 
lav en ”svar alle”. 

Ansøgningen skal være koordinator i hænde senest 14 dage før eksamensstart. Hvis det 
er en eksamen med trækning af spørgsmål, skal det være 14 dage før første trækning. 

Blanketten er vedlagt LUP’en som bilag 1. 

 

12. Ordensregler   

Hele uddannelsen er obligatorisk, og der er mødepligt.  
Der henvises i øvrigt til, at eleven er underlagt gældende regler i forbindelse med 
modtagelse af elevløn, AUB, orlovsydelse eller andet forsørgelsesgrundlag.  
  

12.1 Regler om sygemeldinger /forespørgsel om fri 

Ved sygdom giver eleven besked til ansættelsesmyndighed og på Elevplan.dk.  
I praktikperioder giver eleven besked til praktikinstitutionen.  
Elevens deltagelse registreres i Elevplan.dk, og den enkelte lærer er forpligtet til at 
drøfte et eventuelt stort fravær med eleven. Læreren kan stille krav om udarbejdelse 
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af særlige opgaver, når fraværet er uacceptabelt højt eller ved forsømmelse i 
uddannelsen.  

Ved fortsat fravær tager studievejlederen i hvert enkelt tilfælde stilling til – sammen 
med relevante samarbejdspartnere - hvilke tiltag, der skal sættes i værk.  
  
Ved sygdom registrerer eleven selv sit fravær i Elevplan og giver besked til den 
ansættende myndighed. Registreringen i Elevplan skal være sket, inden undervisningen 
begynder. I praktikperioden skal eleven melde sig syg til praktikinstitutionen og 
ansættelsesmyndighed.  
I særlige tilfælde kan der aftales ferie på andre tidspunkter end inden for den fastsatte 
tid. Dette skal i hvert enkelt tilfælde aftales både med arbejdsgiveren og skolens 
studieleder.  
  
Forespørgsel om fritagelse fra deltagelse i studietur eller andre lignende aktiviteter 
rettes til uddannelseslederen for PAU ved personligt fremmøde.  

 

12.2 Regler om elevens ansvar og deltagelse i skolens læringsaktiviteter 

 - Hjemmearbejde, opgaveafleveringer og deltagelse i skolens læringsaktiviteter.                                           

 
Det forventes at eleven deltager i alle skolens læringsaktiviteter samt at eleven 
forbereder sig og afleverer opgaver. Udeblivelse fra deltagelse i læringsaktiviteter uden 
for skolen registreres som fravær.  

12.3 Overordnede for alle studerende ved UC SYD.   

 
Generelt om adfærd   
§ 1. De studerende skal under deres studier ved UC SYD optræde hensynsfuldt og 
ordentligt af hensyn til professionshøjskolens virke.    

Stk. 2. De studerende har pligt til at tage hensyn til andre studerende og ansatte samt 
til UC SYDs ejendom, bygninger og ejendele, når de færdes på professionshøjskolens 
område og på sociale medier/virtuelle sites. Dette indebærer blandt andet, at støjende 
adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer, rygning med videre ikke må finde sted på 
måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre.    

Stk. 3. De studerende har ligeledes pligt til at tage hensyn til andre studerende, 
ansatte, bygninger og ejendele med videre, når de er i praktik/klinik. Dette indebærer 
blandt andet, at de i forbindelse med praktik/klinik skal følge de anvisninger, der gives, 
herunder eventuelle lokale ordensregler for opførsel.    
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Stk. 4. De studerende har pligt til at overholde eventuelle ordens- eller sikkerhedsfor- 
skrifter, der fremgår af skiltning eller opslag på professionshøjskolens område samt på 
praktik/kliniksted.   

Stk. 5. De studerende skal i øvrigt overholde de regler, der fastsættes af UC SYD, eller 
som gælder for professionshøjskolen, herunder regler om afholdelse af eksamener.   

Stk. 6. UC SYD har samme forventninger til gæster og pårørende som til studerende.    

Behandling af overtrædelser  
§ 2. De studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra henholdsvis 
UC SYDs og praktik/klinikstedets ansatte, om overholdelse af de regler, der er nævnt i § 
1.  

Stk. 2. Sager om overtrædelse af ordensregler med videre behandles af rektor eller 
den, rektor bemyndiger hertil.  

Stk. 3. Ved gentagne eller grove overtrædelser af reglerne i § 1 indberettes forholdet 
under alle omstændigheder til rektor.  

Eksamenssnyd  
§ 3. De studerende skal under studiet og eksamenerne efterleve principperne for god 
opførelse, herunder at man fx ikke forfalsker, plagierer, fortier eller lignende for at 
vildlede om egen indsats og i øvrigt overholde de regler om eksamener, der fremgår af 
den til enhver tid gældende eksamensbekendtgørelse, pt. BEK nr. 1519 af 16/12/2013.  

 

Andre overtrædelser  
§ 4. Andre brud på eller overtrædelse af ordensreglerne og lovgivning er fx forfalskning 
af dokumenter, der er udstedt af UC SYD, misbrug af data/ datahacking, uretmæssig 
brug af dataprogrammer, brud på datasikkerhed eller tyveri/misbrug af andres 
forsknings- resultater eller værker.    
Stk. 2. Der foretages øjeblikkelig indberetning til rektor af kriminelle forhold, der begås 
hos UC SYD (eksempelvis trusler, voldelig adfærd, hærværk, brandstiftelse, underslæb, 
tyveri) med henblik på overvejelse af sanktioner i henhold til § 5 i de tilfælde, hvor for- 
holdet har betydning for UC SYDs funktion.    

Stk. 3. Indberetning skal ske skriftligt eller mundtlig med efterfølgende skriftlig 
fremstilling af sagen i en form, der kan danne grundlag for en forelæggelse for den 
studerende.      

Sanktioner  
§ 5. Rektor har følgende sanktionsmuligheder:      

1. Tildeling af påtale  
2. Tildeling af advarsel  
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3. Bortvisning fra eksamen (se eksamensbekendtgørelsen)  
4. Bortvisning fra UC SYD for en begrænset periode eller permanent.  

Stk. 2. Rektor kan tildele en mundtlig påtale.  

Stk. 3. Rektor kan tildele en skriftlig advarsel.  

Stk. 4. Bortvisning fra UC SYD kan finde sted, hvor der er tale om en grov eller gentagen 
overtrædelse af de regler, der er nævnt i § 1, 3 og 4, og hvor rektor finder det 
nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre professionshøjskolens 
uforstyrrede funktion eller samfundets tillid til de eksamener, der aflægges ved 
professionshøjskolen.    

Stk. 5. Bortvisning indebærer, at den studerende bliver udmeldt af UC SYD og skal 
tilbagelevere sit studiekort, og at den pågældende er udelukket fra alle aktiviteter på 
professionshøjskolen, herunder al deltagelse i undervisning eller eksamen. Ved 
bortvisning for en begrænset periode genindskrives den studerende automatisk, når 
bortvisnings- perioden er udløbet.    

Stk. 6. Ved afgørelsen af, om bortvisning skal finde sted, og i givet fald om dette skal  
ske for en begrænset periode eller permanent, skal der blandt andet lægges vægt på 
overtrædelsens konkrete skadevirkning for professionshøjskolen, dens medarbejdere 
eller studerende, eventuelle forudgående advarsler, risikoen for gentagelse, hensynet 
til bevarelse af respekten for arbejdet på professionshøjskolen, samt om 
professionshøjskolens interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre 
indgribende sanktion.      

Procedure  
§ 6. Den ansvarlige leder (rektor eller til hvem kompetencen er delegeret) drager 
omsorg for, at bestemmelserne i forvaltningsloven følges, herunder at den studerende 
får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der træffes afgørelse.  

Stk. 2. Den ansvarlige leder kan indkalde den studerende til en samtale til nærmere 
belysning af sagsforholdet. Den studerende har lov til at mødes med en bisidder.  

Stk. 3. En underordnet leders (i fald rektor har delegeret kompetencen) afgørelse kan 
indbringes for rektor. Rektors afgørelse kan, for så vidt angår retlige forhold, 
indbringes for uddannelses og forskningsministeren, jf. professionshøjskoleloven § 48.    

Stk. 4. Rektor orienterer De Studerendes Råd ved UC SYD om sanktioner tildelt på bag- 
grund af overtrædelse af UC SYDs ordensregler.    

§ 7. Der kan være fastsat yderligere ordensregler i uddannelsesbekendtgørelserne for 
de enkelte uddannelser under UC SYD.      

Ikrafttræden  
§ 7. Reglerne træder i kraft den 23. oktober 2015.    



69                          LUP for PAU ved UC SYD  

UC SYDs ordensregler er fastsat med hjemmel i LBK nr. 936 af 25/08/2014, 
bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 48a.  

12.4 Øvrige ordensregler  

• Hvis der er særligt behov for at have mobiltelefonen tændt i undervisningen 
aftales dette på forhånd med underviseren. Ellers er det ikke accepteret.   

• Mobning, vold og trusler accepteres ikke   
• Der kommunikeres respektfuldt til hinanden  
• Rygere henvises til de indrettede rygearealer  
• Elever som er påvirket af rusmidler bortvises midlertidig  

 

13. Elevernes fællesudvalg (EFU)  

Skolens elevråd hedder elevernes fællesudvalg. Elevrådet arbejder efter gældende 
bestemmelser.  
Alle klasser har mulighed for og opfordres stærkt til at sende to deltagere, så alle 
klasser så vidt muligt er repræsenteret. Dette som en del af elevernes 
undervisningstid. Uddannelseslederen er udvalgets sekretær, men indhold og form er 
elevernes. Temaerne er meget varierede og medtages efter behov. Men processen 
virker også den anden vej. Uddannelsesråd, undervisere og uddannelsesleder kan bede 
EFU om at diskutere og forholde sig til og på baggrund heraf udtrykke en holdning til 
emner og processer, så elevernes oplevelser og meninger udtrykkes direkte og i eget 
forum. EFU benyttes direkte som planlægningsforum og løftestang til diverse temaer til 
uddannelsesrådet.  

14. Uddannelsesrådet  

Dette råd er et hørende organ, hvor visionerne fra EFU diskuteres og anvises til 
udmøntning. I denne sammenhæng mødes elever og lærere på lige fod til drøftelse af 
studierelaterede emner og temaer. Her deltager tre elever fra EFU, tre lærere og 
uddannelseslederen. EFU og uddannelsesrådet gennemføres mindst 4 gange gennem 
året. Udvalget har en procesorienteret og filosofisk tilgang. Målet er at diskussionerne 
gennemføres, så outputtet er autentisk og organisatorisk lærende. Eleverne oplever, at 
dialog og aktiv deltagelse skaber og forandrer verden.  

15. De lokale uddannelsesudvalg  

Udbydere af den pædagogiske assistentuddannelse og/eller social- og 
sundhedsuddannelsen skal derfor nedsætte LUU for at fremme samarbejdet med 
arbejdsmarkedets parter på uddannelsernes område. UC SYD har et LUU på hver 
adresse der udbyder PAU.   

Iht. lov om erhvervsuddannelser §§ 40 - 41 skal udbydere af erhvervsuddannelser 
nedsætte lokale uddannelsesudvalg (LUU). (PASSinfo.dk)  
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LUU skal varetage følgende opgaver i forhold til AMU:  

• Prioritering af indsatsområder og markedsføring  

• Ønsker for nye uddannelser  

• Dialog om kvalitet og evalueringsresultater  

• Arbejdsmarkedets uddannelsesbehov  

• Værdigrundlag og pædagogisk praksis i undervisningen  

  

LUU skal varetage følgende opgaver i forhold til PAU:  

• Rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelserne  
• Medvirke ved udarbejdelse af lokal undervisningsplan (LUP)  
• Indstille valgfag  
• Virke for og følge samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked  
• Medvirke ved kvalitetssikring af uddannelsen  

Loven beskriver også, at de faglige udvalg kan overdrage opgaver, som 
hensigtsmæssigt kan udføres af de lokale uddannelsesudvalg, til disse udvalg. PASS har 
uddelegeret flg. opgaver til LUU:  

• indstille godkendelse af ikke koncerngodkendte praktiksteder til PASS  

Sammensætning af lokale uddannelsesudvalg  

Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal de lokale uddannelsesudvalg sammensættes 
paritetisk af arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne, således at 
de modsvarer sammensætningen af det faglige udvalg (PASS).  

  

LUU har på det generelle plan besluttet at elever i praktik, skal kunne deltage i diverse 
formelle udvalg, uden at dette er fravær eller manglende arbejdes deltagelse.   

  

16. Klagevejledning    

16.1 Klage over skolens afgørelse eller generelle forhold i uddannelsen 

Hvis du som elev ønsker at klage over afgørelse vedrørende optagelse på skolen, 
udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, ny skoleperiode eller 
overflytning til anden skole, skal du indgive en skriftlig klage til skolen senest 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt til dig. Klagen sendes elektronisk til uddannelseslederen 
med ordet klage i emnefeltet. Klager kan ikke modtages af sekretærer, koordinatorer 
eller undervisere – kun af uddannelseslederen. 

Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes din klage til undervisningsministeriet, ledsaget 
af skolens bemærkninger. Skolen underretter dig forinden om dens stillingtagen til 
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klagen, og giver dig en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til 
sagen. Herefter sender skolen klagen videre til undervisningsministeriet vedlagt sagens 
akter. Du kan normalt forsætte skolegangen under klagesagens behandling. Regler om 
klage findes i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.   

16.2 Klager over forhold i forbindelse med prøver/eksamener  

Hvis du som elev ønsker at klage over en prøve, dvs. prøvegrundlaget, prøveforløbet 
eller bedømmelsen skal du indgive en skriftlig og begrundet klage til skolen senest 2 
uger efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen 
sendes elektronisk til uddannelseslederen med ordet klage i emnefeltet. Klager kan 
ikke modtages af sekretærer, koordinatorer eller undervisere – kun af 
uddannelseslederen. 

Hvis du ønsker det, har du ret til at få udleveret en kopi af den stillede opgave. Skolen 
forelægger sagen for de oprindelige bedømmere, der skal afgive en udtalelse, normalt 
indenfor 2 uger. Du skal have mulighed for at kommentere udtalelsen indenfor 1 uge. 
Skolen træffer afgørelsen vedr. klagen på baggrund af bedømmernes faglige udtalelse 
og dine kommentarer til udtalelsen.  

Der kan ikke klages over en standpunktskarakter.  

Regler om klage findes i bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de erhvervsrettede 
uddannelser.  

Hvis en klage vedrører retslige spørgsmål i forbindelse med prøve/eksamen, kan du 
klage over skolens afgørelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.   

Du skal inden 2 uger efter at afgørelsen er meddelt, indgive din klage til skolen. Skolen 
afgiver en udtalelse, som du skal have lejlighed til at kommentere inden for 1 uge.  

Skolen sender klagen, sin udtalelse, og dine eventuelle kommentarer hertil, til 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen kan fx ikke behandle en klage over 
bedømmelsen som sådan, da det ikke er et retslig spørgsmål.  

Regler om sådanne klager findes i bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de 
erhvervsrettede uddannelse.  

16.3 Klager over uddannelsesforhold i praktikken  

Hvis du som elev ønsker at klage over praktikuddannelsen eller andet på praktikstedet 
skal du som udgangspunkt rette klagen til ledelsen på praktikstedet eller følge 
arbejdspladsens generelle procedurer for klager.  

Endelig kan du henvende dig til det faglige udvalg for uddannelsen - PASS,  som er den 
instans, der godkender praktikstederne. PASS vil inddrage det lokale 
uddannelsesudvalg i afgørelsen.  

    

http://ktst.dk/
http://ktst.dk/
http://ktst.dk/
http://ktst.dk/
http://ktst.dk/
http://sosuinfo.dk/composite-8.htm
http://sosuinfo.dk/composite-8.htm
http://sosuinfo.dk/composite-8.htm
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17. Evaluering  

Undervisningen og elevernes udbytte af undervisningen og udbytte af skolens 
indsatsområder på uddannelsen evalueres kontinuerligt med undervisere og vejledere.  
Ved uddannelsens afslutning evalueres uddannelsen i sin helhed via 
uddannelsesinstitutionens Studenterfokus og via interne evalueringsskemaer. 
Resultaterne samles af uddannelseslederen og formidles til underviserne. Årligt 
foretager Studenterfokus en beskæftigelsesundersøgelse. Resultaterne formidles af 
uddannelseslederen internt på personalemøder og eksternt til elevrådet og LUU.  
  

18. Uddannelsesbevis  

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke 
fag og have et gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.  
Eleven skal tillige have bestået to valgfri specialefag. Ingen af karaktererne i grundfag 
må være -3.  

Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, efter det faglige udvalgs retningslinjer, 
et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for at eleven har opnået 
kompetence inden for uddannelsen.  

Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende prøve, uddannelsens fag og 
niveau, resultaterne af de aflagte prøver og standpunktsbedømmelser.  

  

 

  

19. Underskrift af LUP  

  
Godkendt af formændene for de Lokale Uddannelsesudvalg:  
  

 Kolding:        Dato:  
  
---------------------------------------------------------------------             ------------------------------------- 

 Esbjerg:        Dato:  
  
---------------------------------------------------------------------             -------------------------------------  
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Bilag 1 

Ansøgning om ekstra tid ved eksamen 

 

Elevens navn: _________________________________ 

Holdnavn: _________________________________ 

 

Begrundelse for ansøgningen: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Ønsker ekstra tid til forberedelse ____________ 

Hvor lang tid? ____________________________________ 

 

Ønsker ekstra tid ved selve eksaminationen ____________  

Hvor lang tid? ____________________________________   

 

Har eleven været tilknyttet en læsevejleder? I så fald hvem? 

_______________________________________________________________________ 

 

Blanketten udfyldes af eksaminator og sendes af eksaminator til koordinator på mail 
med elev på cc samt eksamensplanlægger fra administrationen på cc, så koordinator kan 
lav en ”svar alle”. 

Ansøgningen skal være koordinator i hænde senest 14 dage før eksamensstart. Hvis det 
er en eksamen med trækning af spørgsmål, skal det være 14 dage før første trækning. 
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