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Få inspiration og mod 
på uddannelse på et 
PÅ-VEJ-TIL forløb 

"PÅ-VEJ-TIL" er til medarbejdere, som ønsker 
inspiration og mod på uddannelse inden for den 
pædagogiske retning. Dette konkrete PÅ-VEJ-TIL forløb er 
tilrettelagt til medarbejdere fra:
Special- og Socialområdet.

INFORMATION OM FORLØBET
På forløbet vil du få en fornemmelse af en studerendes 
dagligdag og hvad det betyder, at være en del af et 
inspirerende uddannelsesmiljø, hvilket vi håber kan give 
dig mod på, at forfølge din uddannelsesdrøm som 
Pædagog eller Pædagogisk assistent. 
Ligeledes kan dette forløb også bidrage til opkvalificering 
af funktion og faglige kompetencer i dit samarbejde med 
borgeren i praksis.

Uddannelsesforløbet af sammensat af 
ArbejdsMarkedsUddannelser, hvilke bl.a. kan give merit 
på den Pædagogiske assistentuddannelse jf. de udtrykte 
rammer i bekendtgørelse herfor.

UDEN DELTAGERBETALING
Deltagelse på ArbejdsMarkedsUddannelser inden for det 
pædagogiske område er uden deltagerbetaling for 
målgruppen: Omsorgs- og 
Pædagogmedhjælpere, Pædagogiske assistenter, Social- 
og sundhedshjælpere og -assistenter, samt andre 
ufaglærte eller faglærte med maksimalt en 
erhvervsuddannelse. 

VEU-GODTGØRELSE & TILSKUD
Der kan søges VEU-godtgørelse for tabt 
arbejdsfortjeneste (svarende til højeste dagpengesats), 
samt tilskud til befordring, kost og logi jf. gældende regler 
herfor. Læs mere om VEU-godtgørelse på www.virk.dk
*VEU-godtgørelse søges under tilmeldingsprocessen 
(se side 5 i denne folder)

FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT PULJEN
Der kan søges om tilskud gennem "Fra ufaglært til 
faglært" puljen til lønkompensation for medarbejdere på 
et "PÅ-VEJ-TIL" forløb. Dette tilskud kan søges til 
medarbejdere der er over 25 år og har 2 års anciennitet i 
kommunen.

Læs mere om "Fra ufaglært til faglært" på side 5. 

Uddannelsessammsætning 
Magt og omsorg Medvirke ved 

medicinadministration 

Implementering af 
handleplaner ifølge 
serviceloven 

Evaluering og pædagogisk 
læringsmiljø 

Voldsforebyggelse, 
konfliktløsning og 
udvikling 

*Læs mere om indholdet på 
uddannelsesforløbet på 
næste side.

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-arbejdsgiver/aub-veu/#kontakt/
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Uddannelsesforløbet 
- Fag & indhold 

40138 - Implementering af 
handleplaner ifølge 
serviceloven
Uddannelsens varighed: 2 dage

49857 - Evaluering og pædagogisk 
læringsmiljø
Uddannelsens varighed: 2 dage

44886 - Voldsforebyggelse, 
konfliktløsning og 
udvikling
Uddannelsens varighed: 5 dage

44627 - Magt og omsorg
Uddannelsens varighed: 4 dage

49489 - Medvirke ved 
medicinadministration
Uddannelsens varighed: 3 dage

Uddannelsesbevis
Alle ArbejdsMarkedsUddannelser afsluttes med en 
læringsopsamling og prøve. Ved gennemført uddannelse 
modtager deltagere et uddannelsesbevis i deres E-boks.

Indhold: Deltageren kan indgå i samarbejdet med 
brugere og øvrige samarbejdspartnere i udarbejdelse, 
anvendelse, opfølgning og evaluering af individuelle 
handleplaner ifølge serviceloven.

Indhold: Efter endt uddannelse kan deltageren med 
afsæt i dokumentation og praksisnære evalueringsformer 
tilrettelægge den pædagogiske praksis. Deltageren får 
kendskab til konkrete evalueringsformers 
muligheder, der inddrager borgerperspektivet og 
undersøger, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle 
borgeres trivsel.

Indhold: Formålet med uddannelsen er, at deltagere, der 
er beskæftiget med borgere, hvor muligheden for 
voldsudøvelse fra borgerens side er til stede, får 
redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere 
volden på en sådan måde, at borgerens 
udviklingsperspektiv fastholdes. 

Indhold: Deltagerne kan i omsorgen for borgeren tage 
udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og 
støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld 
måde ud fra reglerne om magtanvendelse. 

Indhold: Deltageren kan medvirke ved 
medicinadministration med afsæt i arbejdspladsens 
instrukser og gældende lovgivning. Deltageren har viden 
om, hvordan man udleverer medicin, hjælper borgeren 
med korrekt indtagelse og observerer og reagerer på 
forandringer ud fra viden om virkning, bivirkning og 
interaktioner hos de hyppigst forekommende lægemidler 
i din praksis.
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Hold og tilmelding  

HOLDOPSTART
Hold oprettes baseret på efterspørgsel.
Du kan orientere dig om hold og holdopstart, samt tilmelde dig via vores hjemmeside: 
www.ucsyd.dk/amu

TILMELDING
Tilmeldingen foregår gennem www.voksenuddannelse.dk
I tilmeldingsprocessen skal arbejdsgivers CVR-nummer oplyses. Det er også her, at du 
kan søge om VEU-godtgørelse, samt tilskud til befordring. Det er vigtigt at deltageren 
oplyser egen mailadresse, da deltagere vil modtage et velkomstbrev inden 
undervisningsstart med yderligere informationer til første undervisningsdag.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Undervisningstid: Undervisningstiden er, som udgangspunkt, fra kl. 8-15.24
Lokation: Undervisningen vil, som udgangspunkt, foregår på et af UC SYD's campusser.
Varighed: Forløbet er på 16 dage og er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb, hvor der 
veksles mellem teoretiske oplæg, gruppedrøftelser og afprøvning af handlinger i praksis, 
hvorfor undervisningen vil finde sted én dag om ugen.
Forplejning: Der vil, som udgangspunkt, ikke være forplejning på undervisningsdagene. 
Gældende informationer for dit hold, informeres du om i velkomstbrevet.
Materiale: På første undervisningsdag vil du blive budt velkommen, samt modtage 
notesbog og kuglepen, så du kan føle dig klar til din undervisning.

EFTER "PÅ-VEJ-TIL" FORLØBET
Når du har afsluttet dit "PÅ-VEJ-TIL" forløb, håber vi, at du føler dig mere afklaret, 
motiveret og inspireret til at forfølge din videre uddannelsesdrøm til Pædagog eller 
Pædagogisk assistent. Læs mere om dine muligheder for videre uddannelse, samt 
muligheder for støtte gennem puljen "Fra ufaglært til faglært" på side 7 i denne folder.

*Hvis du forsat ikke føler dig klar til videre uddannelse, kan du anskue "PÅ-VEJ-TIL" 
forløbet som et uddannelsesbidrag til opkvalificering af funktion og faglige kompetencer 
i dit samarbejde med borgeren i den social- og specialpædagogiske praksis.

https://www.ucsyd.dk/amu/paa-vej-til
https://www.voksenuddannelse.dk/
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"Fra ufaglært til faglært"
- Mulighed for støtte til din videre uddannelse 

Til dig der:
Drømmer om uddannelse til pædagogisk assistent
Er over 25 år
Har minimum 2 års anciennitet i kommunen.
Er ansat under en 3F eller FOA overenskomst

Der kan søges tilskud fra puljen "fra ufaglært til faglært" 
til ufaglærte og kortuddannede medarbejdere der ønsker 
en faglært uddannelse, og som kommunen ønsker at 
uddanne og fastholde som faglærte medarbejdere. 
Hensigten med tilskuddet, er, at medarbejderen ikke 
oplever lønnedgang under uddannelsen. Læs mere om 
"fra ufaglært til faglært" her: 
www.denkommunalekompetencefond.dk/ufaglaert-til-
faglaert/ eller kontakt din 3F eller FOA overenskomst.

Pædagogisk assistentuddannelse 
HVAD: Erhvervsuddannelse – EUV1-forløb
HVOR: Kolding, Aabenraa eller Esbjerg
VARIGHED: 42 uger (kan afkortes med merit)
ADGANGSKRAV: Minimum 25 år og minimum 2 års 
pædagogisk erhvervserfaring (indenfor de sidste 4 år)
UDDANNELSESSTART: Februar og September

FOR MERE INFORMATION OM UDDANNELSEN KONTAKT
Studievejledning: vejledning@ucsyd.dk - TLF. 72 66 22 50

Elsebeth Fuglsig Helgesen
PAU-koordinator i Kolding
efhe@ucsyd.dk - TLF. 72 66 52 79

Ditte Nørup Petersen
PAU-koordinator i Aabenraa
dnpe@ucsyd.dk - TLF. 72 66 54 27

Mathias Lindgaard Sams Minetti
PAU-koordinator i Esbjerg
mlsm@ucsyd.dk - TLF. 72 66 30 70

Til dig der:
Drømmer om en meritpædagoguddannelsen
Er over 25 år
Har minimum 5 års pædagogisk erhvervserfaring
Er ansat under en BUPL eller SL overenskomst

Der kan søges tilskud fra puljen  "fra ufaglært til faglært"  
til medarbejdere, der ønsker en meritpædagog-
uddannelse. Her gives tilskud til uddannelsesafgift, 
transportudgifter og materialeudgifter. Læs mere om "Fra 
ufaglært til faglært" her: 
www.denkommunalekompetencefond.dk/ufaglaert-til-
faglaert/ eller kontakt din BUPL eller SL overenskomst.

Meritpædagoguddannelsen
HVAD: Den 3-årig meritpædagoguddannelse (delvist 
deltidsstudie: et år på fuldtid og 2 år på deltid) eller Den 
4-årige meritpædagoguddannelse (fuld deltidsstudie: 23 
timers studie om ugen)
HVOR: Campus Aabenraa
VARIGHED: 3 eller 4 år
AGANGSKRAV: Mindst to års erhvervserfaring fra 
pædagogisk arbejde (eller mindst fem år, hvis du er 
under 25 år på optagelsestidspunktet) + opfylde 
adgangskravene til den ordinære pædagoguddannelse
UDDANNELSESSTART: September

FOR MERE INFORMATION OM UDDANNELSEN KONTAKT
Connie Sunddal Mikkelsen
Studieadministrativ medarbejder
csmi@ucsyd.dk - TLF. 72 66 56 03

Læs mere om UC SYD's pædagogiske 
uddannelser på: www.ucsyd.dk

https://denkommunalekompetencefond.dk/ufaglaert-til-faglaert/
https://denkommunalekompetencefond.dk/ufaglaert-til-faglaert/
https://denkommunalekompetencefond.dk/ufaglaert-til-faglaert/
https://denkommunalekompetencefond.dk/ufaglaert-til-faglaert/
https://www.ucsyd.dk/


Vil du vide mere om PÅ-VEJ-TIL eller 
har du spørgsmål, kan du kontakte:

Uddannelseskonsulent
Micha Stephanie Søgaard Bode 
msbo@ucsyd.dk
+45 7266 3082

Studieadministrativ medarbejder
Hanne Gerhardt
+45 7266 3144
hger@ucsyd.dk

Hvis I har spørgsmål til "Fra ufaglært til faglært" puljen, 
skal I kontakte jeres overenskomst. 

Vi glæder os til at møde dig!

Læs mere om UC SYD's 
pædagoguddannelse og hold 
dig opdateret på Instagram 
under navnet:

Pædagogisyd 

ucsyd.dk


