
 

 

Vi ser frem til at indlede et  

samarbejde med jer! 

Links til gode hjemmesider om elevansættelse: 
 
www.sosufyn.dk 

www.passinfo.dk 

www.elevplan.dk 

www.uvm.dk 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AUB/AERs_loenrefusion  

 
 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte: 
 
Merete Glossing Poulsen  
 
Uddannelsesvejleder 
Tlf: 63 10 27 71 
Mail: mepo@sosufyn.dk 

 

 

Bliv praktikvirksomhed for en elev på 

Den Pædagogiske 

Assistentuddannelse 



 

 

Kære arbejdsgiver 

Vi vil gerne præsentere jer for, hvad det vil sige, at være praktikvirksom-
hed for en pædagogisk assistentelev. Vi håber, at I måske selv kunne 
finde interesse i at ansætte en elev. I så fald vil vi se frem til at indlede 
et samarbejde med jer.  
I folderen kan I læse mere om uddannelsen til pædagogisk assistent, og 
hvad jeres virksomhed kan få ud af at ansætte en elev.  

De bedste hilsner fra  

 

Dorte Skou 

Uddannelsesleder, Pædagogisk assistentuddannelsen 

 

 

 

Pædagogiske assistentuddannelsen 

Pædagogiske assistentuddannelsen (PAU) er en erhvervsuddannelse, 
der veksler med skole- og praktikforløb. 
Uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år og 1,5 md. for elever under 
25 år og op til 2 år for elever over 25 år. Heraf er ca. 47 uger skoleun-
dervisning. 

Under uddannelsen til pædagogisk assistent opnår eleven viden 
og kompetencer inden for følgende områder: 
 

• Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende 

• Pædagogiske opgaver inden for de relevante jobområder 

• Kulturelle og aktiverende opgaver 

• Fysisk udviklende aktiviteter 

• Sundhedsfremmende og forebyggende indsats 

• Omsorgsrelaterede opgaver 

• Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver 
 

Med en pædagogisk assistentuddannelse kvalificeres eleven der-
for bl.a. til ansættelse i: 
 

• Dagplejen 

• Daginstitutioner for børn 

• SFO og klubtilbud 

• Specialpædagogiske institutioner for børn 

• Unge og voksne med særlige behov  
 
Uddannelsen giver desuden direkte afgang til pædagoguddannelsen.  
 
 
 

1. skole-

forløb 

1. prak-

tikforløb 

2. skole-

forløb 

2. prak-

tikforløb 

3. skole-

forløb 



 

 

Som praktiksted for en PA-elev, har I ansvaret for: 

• At der er opgaver, som giver eleven mulighed for at arbejde 
med praktikmålene. 

• At udpege en praktikvejleder, der har vejledningskompetence i 
forhold til uddannelsen – det vil sige have mindst den uddannel-
se, som eleven er i gang med. 

• At sikre tid til pædagogisk vejledning. 

• At give mulighed for praktikvejlederens kompetenceudvikling. 

• At der udarbejdes en plan for uddannelsen, hvori praktikforlø-
bets struktur er beskrevet samt elevens arbejde med  

 praktikmålene. 

• At praktikstedet indgår i et samarbejde med skolen. 

 

Adgangskrav til uddannelsen 

Hvis I ansætter en elev, er det jeres ansvar at være opmærksomme på, 
at eleven lever op til uddannelsens adgangskrav. 

For at starte på et grundforløb rettet mod en erhvervsuddannelse skal 
ansøger have et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matema-
tik fra folkeskolen.  

For at starte på hovedforløbet til pædagogisk assistent, skal eleven ha-
ve gennemført et grundforløb 2 rettet mod uddannelsen til pædagogisk 
assistent eller have opnået tilsvarende kompetencer: 

• Elementær brandbekæmpelse 

• Førstehjælp, mellemniveau 

• Dansk på D-niveau 

• Samfundsfag på E-niveau 

• Psykologi på F-niveau 

• Idræt på F-niveau 

• Grundforløbes pædagogiske kompetencemål 

Skolens uddannelsesvejledere kan hjælpe jer med at vurdere, hvorvidt 
en elev er optagelsesberettiget. 

 

 

Bliv godkendt som praktiksted 

Hvis I ønsker at ansætte en elev, skal I først godkendes som praktik-
sted. Proceduren for godkendelsen er som følger:  
 

• I udfylder et oplysningsskema fra det faglige udvalg for uddan-
nelsen (PASS). Skemaet kan findes på www.passinfo.dk.  

• Det udfyldte skema sendes til PASS, der vurderer, om I kan 
godkendes som praktiksted. 

 
Når I er blevet godkendt, kan I ansætte elever. Godkendelsen bliver 
automatisk offentliggjort på Undervisningsministeriets portal for god-
kendte praktikpladser praktikpladsen.dk. Portalen er et samlingspunkt 
for godkendte virksomheder og kommende elever. Her kan I opslå elev-
stillinger, og elever kan finde jer.  



 

 

Uddannelsesaftalen 

Før eleven kan starte på uddannelsen til pædagogisk assistent, skal der 
laves en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen fungerer som en an-
sættelseskontrakt mellem eleven og praktikvirksomheden og beskriver, 
hvor, hvornår og hvordan eleven er ansat.  

Uddannelsesaftalen skal underskrives af parterne og sendes til skolen, 
inden eleven starter på uddannelsen. 

Uddannelsesaftalen omfatter både praktik- og skoleforløb under hoved-
forløbet til uddannelsen, og den kan også omfatte grundforløbet. Virk-
somheden betaler løn til eleven under hele aftalens forløb – også når 
eleven er på skoleforløb. Under skoleforløbet har virksomheden dog 
mulighed for at få lønrefusion gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbi-
drag (AUB), der også giver tilskud til elevernes befordring til og fra sko-
le.  

 
Prøvetid 

Perioden frem til eleven har været ude i sin første praktik i 3 mdr. er 
prøvetid. Her kan praktikvirksomhed og elev til enhver tid opsige aftalen 
uden varsel eller begrundelse.  
Efter prøvetiden er uddannelsesaftalen som udgangspunkt uopsigelig, 

medmindre begge parter er enige herom, eller aftalens pligter er blevet 

væsentlig misligholdte. 

Ansættelses og arbejdsvilkår 

En virksomhed, der uddanner elever, skal overholde den gældende 
overenskomsts bestemmelser om løn, ansættelses- og arbejdsvilkår 
mv. på området. For pædagogiske assistentelever er overenskomsten 
mellem KL og FOA. FOA kan vejlede både elev og virksomhed om løn- 
og overenskomstforhold. 
 
Vi anbefaler, at I sætter jer grundigt ind i overenskomsten, inden I an-
sætter en elev, da elever på nogle områder har særlige vilkår. 

 

 

Hvad koster en elev? 

Elevlønnen for en almindelige elev ud fra FOA’s overenskomst med kommu-

nerne ligger på 10.305 kr.* (sats pr. 16-01-2017). 

Her er udregnet et estimat på udgiften for en elev. 

Samlet elevløn over 2 år og 1,5 måned 262.778 kr. 

Refusion 1. år Ca. 24 ugers skole -60.480 kr. 

Refusion 2. år Ca. 16 ugers skole -44.640 kr. 

Refusion 3. år Ca. 6 ugers skole -18.900 kr. 

Samlet udgift over 2 år og 1,5 måned 138.758 kr. 

Gennemsnitlig udgift pr. måned 5.442 kr. 

*
Lønsatsen  og refusion for voksenelever er højere. De aktuelle satser 

kan altid findes på www.foa.dk og https://indberet.virk.dk/myndigheder/
stat/AUB/AERs_loenrefusion.  

Løn og refusion 

Med en underskrevet uddannelsesaftale, kan I som virksomhed få re-
funderet de lønudgifter, I har under elevens skoleophold. Følgende kri-
terier skal dog være opfyldt:   
 

• At eleven ikke arbejder samtidig med sine skoleforløb. 

• At eleven udbetales en overenskomstmæssig løn. 

• At eleven følger undervisningen på skoleforløbet. 
 

Lønrefusionen indberettes af skolen til AUB efter hvert skoleforløb, 
hvorefter virksomheder, der har søgt om refusion, automatisk får den 
udbetalt.  

 

 

http://www.foa.dk
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AUB/AERs_loenrefusion
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AUB/AERs_loenrefusion

