Pædagogisk assistent
Som pædagogisk assistent skal du have empati og
ansvarsfølelse, når du arbejder med børn og unge eller voksne
med særlige behov, eksempelvis handicappede.
Hvis du er over 25 år og har mindst 2 års erfaring som
pædagogmedhjælper indenfor de seneste 4 år, kan du tage
den pædagogiske assistent uddannelse (PAU) uden oplæring
(praktik) og grundforløb.

Startdatoer:
Grundforløb 1: 15/8-2022
(Holbæk , Kalundborg,
Køge, Næstved, Ringsted,
Roskilde og Slagelse).
Grundforløb 2: 22/8-22
(Næstved).

Læs mere om pædagogisk assistent uddannelse (PAU) som
EUV1

Tilmeldingsfrister:
GF2: 6/6-22.

Pædagogisk assistent med EUX

Varighed (inkl.
grundforløb)
3 år og 1,5 måned

Job og uddannelse som
pædagogisk assistent
Job:
Som pædagogisk assistent kan du søge job i en ungdomsklub,
på fritidshjem eller i en døgninstitution. Eller du kan søge om
at blive dagplejer.
Videreuddannelse:
Du kan bl.a. søge optagelse på uddannelsen til:
Socialrådgiver
Afspændingspædagogik og psykomotorik
Pædagog
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik

Læreplads med løn

Studiested:
Grundforløb: Holbæk ,
Køge, Næstved, Slagelse.
Hovedforløb: Holbæk ,
Køge og Næstved.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02
i dansk og matematik . Er
du over 25 kontakt en
studievejleder.
Vejleder:
Brian Rasmussen
Ring:
+45 2910 3849
E-mail:
brra@zbc.dk

Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har
studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden
og du skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale.

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Pædagogisk assistent
Læs mere om læreplads
Oplæring (praktik) i udlandet
Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet,
kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm.
Læs mere om oplæring i udlandet

Fag på pædagogisk assistent uddannelsen
Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til pædagogisk
assistent:
Pædagogik
Psykologi i den pædagogiske praksis
Kommunikation i den pædagogiske praksis
Sundhed i den pædagogiske praksis
Bevægelse og idræt
Natur og udeliv
Digital kultur
Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den
pædagogiske praksis
Dansk C niveau
Samfundsfag C niveau

Din økonomi under uddannelsen

Startdatoer:
Grundforløb 1: 15/8-2022
(Holbæk , Kalundborg,
Køge, Næstved, Ringsted,
Roskilde og Slagelse).
Grundforløb 2: 22/8-22
(Næstved).
Tilmeldingsfrister:
GF2: 6/6-22.
Varighed (inkl.
grundforløb)
3 år og 1,5 måned
Studiested:
Grundforløb: Holbæk ,
Køge, Næstved, Slagelse.
Hovedforløb: Holbæk ,
Køge og Næstved.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02
i dansk og matematik . Er
du over 25 kontakt en
studievejleder.

Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere
om SU

Vejleder:
Brian Rasmussen

På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din
uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og
skoleperioderne.

Ring:
+45 2910 3849

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige
organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i
erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.

E-mail:
brra@zbc.dk

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet,
får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du
søge SU, hvis du er fyldt 18 år.
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine
transportudgifter.

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Pædagogisk assistent
Sådan kommer du i gang
En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og
et hovedforløb, som skifter mellem oplæring
(praktik) og skole.
Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et
hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du
afslutter med en svendeprøve.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du
tage Grundforløb 1 først.

Startdatoer:
Grundforløb 1: 15/8-2022
(Holbæk , Kalundborg,
Køge, Næstved, Ringsted,
Roskilde og Slagelse).
Grundforløb 2: 22/8-22
(Næstved).
Tilmeldingsfrister:
GF2: 6/6-22.
Varighed (inkl.
grundforløb)
3 år og 1,5 måned
Studiested:
Grundforløb: Holbæk ,
Køge, Næstved, Slagelse.
Hovedforløb: Holbæk ,
Køge og Næstved.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02
i dansk og matematik . Er
du over 25 kontakt en
studievejleder.
Vejleder:
Brian Rasmussen
Ring:
+45 2910 3849
E-mail:
brra@zbc.dk

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

