
Ansøgning/Kompetencevurdering i forhold til grundforløb 2 (GF2) 
rettet mod pædagogisk assistentuddannelse (PA) 

Ansøgning vedlagt kopi af beviser, udtalelser el. lign. sendes til: 

Social- og Sundhedsskolen Fyn 
Athenevænget 4  
5250 Odense SV  

Dokumentation:   
Husk at medsende dokumentation for de oplysninger du giver på ansøgningsskemaet.   

Hvis der mangler dokumentation, risikerer du at behandlingen forsinkes, eller at du får afslag på ansøgningen. 

1. Personlige oplysninger

Navn:

Adresse:

Postnummer:

E-mail:

Telefon:

Mobil: 

Bopælskommune: 

Personnummer: 

Træffes bedst kl.: 

Træffes bedst kl.: 

Hvis nej, har du arbejds- og opholdstlladelse?            ja            nej Er du dansk statsborger?  ja  nej 

By: 

2. Kompetencevurdering.

       Jeg søger om kompetencevurdering  i forhold til grundforløb, da jeg har anden relevant uddannelse eller 
længere tids relevant arbejdserfaring indenfor det pædagogiske område.
Er du ledig skal kompetencevurderingen være aftalt med jobcenter.
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3. Skole- og uddannelsesbaggrund (Husk at vedlægge kopi af beviser)

Folkskolens 9. klasse

Folkskolens 10. klasse

AVU 

FVU

Grundforløb på en anden erhvervsuddannelse

Gymnasial uddannelse

Prøve i dansk for udlændinge

Anden uddannelse

Anden uddannelse

Grundforløb på social- og sundhedsskole

I gang med grundforløb 1 på en  
erhvervsskole

Afsluttet
(måned/år)

Afsluttet
(måned/år)

Afsluttet
(måned/år)

Afsluttet
(måned/år)

Afsluttet
(måned/år)

Afsluttet
(måned/år)

Afsluttet
(måned/år)

Afslutter
(måned/år)

Afsluttet
(måned/år)

Afsluttet
(måned/år)

Afsluttet
(måned/år)

Hvilken?

Hvilken?

Hvilken?

Hvilken?

Hvilken?

4. Arbejdserfaring indenfor de sidste 4 år.
Det er vigtigt du laver en nøjagtig opgørelse af din arbejdserfaring inden for de sidste 4 år.
Du må dog også gerne notere relevant erhvervserfaring længere tilbage.

Firma Arbejdets art fra dato       til dato  timer/uge  antal måneder

5. Har du tidligere været elev på uddannelsen ? ja  nej 

Adgangskrav: Du skal dokumentere at du  har bestået dansk og matematik på 9 klasses niveau. 
Kan du ikke det bør du kontakte en uddannelsesvejleder.



6. Fortæl om dig selv og dine planer med at vælge denne uddannelse (vedlæg evt. bilag hvis pladsen ikke rækker).

7. Personlige oplysninger
Har brug for særlig støtte i forbindelse med at gennemføre uddannelsen. Det kunne for eksempel være IT

rygsæk, studie-støttetimer eller andet. Beskriv hvilken?

8. Øvrige kvalifikationer

Husk at vedlægge kopi af beviser, udtalelser el. lign.

A. Aktiv i elevråd, forening, klub (fx
instruktør, træner, bestyrelsesmedlem)

B. Relevante kurser i de sidste 5 år

C. Deltagelse i frivilligt socialt/humanitært
arbejde

D. Højskole, daghøjskole

E. Udlandsophold af længere varighed

F. Andet

9. Nuværende beskæftigelse m.m.
Under uddannelse. Hvilken?

I job. Hvilket?

Andet. Hvilket?
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11. Underskrift

Oplysninger i denne ansøgning er afgivet på tro og love. Med din underskrift giver jeg Social- og Sundhedsskolen Fyn 
tilladelse til at indhente og udveksle oplysninger fra mine tidligere og nuværende arbejdsgivere.

Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år, skal dine forældre eller din værge også skrive under.

Dato: Ansøgers underskrift

Forældres/værges navn:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

By: 

Dato: Forældres eller værges underskrift
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10. På grundforløb 2 (GF2) kan du enten søge om at få SU eller, hvis du har en aftale med en arbejdsgiver
vedrørende fremtidig ansættelse som pædagogisk assistentelev, kan du måske få løn fra denne.

A. Jeg påregner at søge om SU til mit GF2 (sæt kryds)

B. Jeg har en aftale med en arbejdsgiver/kommune om ansættelse også medens jeg gennemfører
GF2 og får derfor løn på GF2 ( sæt kryds og skriv hvilken kommune)


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4

	navn: 
	personnummer: 
	by: 
	bopælskommune: 
	e-mail: 
	mobil: 
	træffes 1: 
	træffes 2: 
	9: 
	 kl: 
	 måned år: 


	10: 
	 kl: 
	 måned år: 


	anden udd: 
	 2: 
	 1: 

	søger om afkortning af grundforløbet: Off
	folkeskolens 9: 
	 kl: 
	0: Off
	3: Off


	folkeskolens 10: 
	 kl: Off

	AVU måned/år: 
	FVU måned/år: 
	AVU: Off
	grundforløb på anden erhvervsuddannelse: Off
	gymnasial uddannelse: Off
	prøve dansk for udlændinge: Off
	anden uddannelse 2: Off
	i gang GF sosu: 
	grundforløb på social- og sundhedsskole 1: Off
	GF sosu: 
	hvilken anden udd 2: 
	hvilken anden udd 1: 
	hvilken dansk for udlændinge: 
	dansk for udlændinge: 
	gymnasial: 
	hvilken GF erhvervsuddannelse: 
	GF på anden udd: 
	hvilken gymnasial udd: 
	?: 

	firma1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 

	arbejdets art 1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 

	fra dato 1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 

	til dato 1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 

	timer/uge 1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 

	antal måneder 1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 

	i gang med grundforløb: Off
	tidligere været elev - ja: Off
	Fortæl om dig selv: 
	personlige oplysninger 1: 
	øvrige kvalifikationer a: 
	0: 

	øvrige kvalifikationer b: 
	øvrige kvalifikationer c: 
	øvrige kvalifikationer d: 
	øvrige kvalifikationer e: 
	øvrige kvalifikationer f: 
	Under uddannelse: 
	 Hvilken?: 
	0: 


	I job: 
	 Hvilket?: 

	Andet: 
	 Hvilket?: 

	arbejds-/opholdstilladdelse ja: Off
	arbejds-/opholdstilladdelse nej: Off
	dansk statsborger ja: Off
	dansk statsborger nej: Off
	tidligere været elev - nej: Off
	søge om SU: Off
	løn fra arbejdsgiver: Off
	dato: 
	ansøgers underskrift: 
	forældre/værges underskrift: 
	forældres/værges navn: 
	0: 

	adresse: 
	postnummer: 
	telefon: 
	postnummer underskrift: 
	adresse underskrift: 
	telefon underskrift: 
	anden uddannelse 1: Off
	BY underskrift: 
	dato forældre/værge: 
	ansættelse: 


