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Hvad koster det at ansætte 
en elev? 

Det koster i gennemsnit kun 7.818 kr. per 

måned for en arbejdsgiver at have en pæda-

gogisk assistentelev ansat. (Beløbet er end-

da inklusiv udgifter til ferie, AES, ATP samt 

andre arbejdsgiverudgifter).

Hvis en arbejdsgiver opkvalificerer en pæ-

dagogisk ufaglært gennem den grundlæg-

gende voksenuddannelse, (GVU) koster det 

cirka 1.430 kr. per uge for arbejdsgiveren, 

hvis vedkommende søger VEU-godtgørelse. 

Vekseluddannelse

Udover et grundforløb på 6 måneder, varer 

den pædagogiske assistentuddannelse 2 år 

og 3,5 måned. Hvis man efter 9. klasse har 

haft mindst et års uddannelse eller arbejds- 

erfaring, kan man søge optagelse direkte 

på hovedforløbet og springe grundforløbet 

over. 

Uddannelsen veksler mellem teori og prak-

sis – hovedforløbet med 54 ugers skoleun-

dervisning brydes op af to-tre praktikfor-

løb. 



”Som udgangspunkt vil jeg vælge en uddannet pædagogisk assi-
stent. Kernen i det hele er at være reflekteret, at have empati og at 
kunne snakke om det at være i relation med andre mennesker ud 
fra et fælles sprog.”

Bente Inge Laursen, dagtilbudsleder i Allingåbro Børnecenter

Hvad kan pædagogiske assistenter bidrage med?

De er gode samarbejdspartnere:

• Pædagogiske assistenter er uddannet til at samarbejde med  

 forskellige faggrupper om eksempelvis sundhedsfremme og  

 planlægning, udførelse og evaluering af forskellige 

 aktiviteter, der tager udgangspunkt i pædagogiske læreplaner.

• De kan varetage opgaver, som bakker op om de mål og   

 handlinger, pædagogen er ansvarlig for. Det gør dem til meget  

 velkvalificerede samarbejdspartnere for pædagogerne. 

De har en høj faglighed:

• De er uddannet til at kunne støtte mennesker i alle aldre ved  

 at igangsætte og tilpasse kreative aktiviteter, der under-

 støtter læring og udvikling på alle funktionsniveauer.

• De er trænet i at reflektere over og begrunde deres praksis ud  

 fra en pædagogisk viden og indsigt, der betyder, at de handler  

 ud fra en faglig viden om, hvordan man møder andre menne - 

 sker på en etisk måde. 

De højner kvaliteten:

• De har en viden, som er blevet skabt i rummet mellem teori og  

 praksis og anvender det pædagogiske fagsprog. De ved, 

 hvordan man gennem aktiviteter, leg, projekter og den  

 almene dagligdag kan spotte behov og problemer hos de   

 mennesker, de arbejder med. 

• Dermed er de med til at understøtte og højne kvaliteten i   

 institutions- og dagtilbud på hele det pædagogiske område. 

Hvorfor har vi brug for fokus på den pædagogiske 
assistentuddannelse? 

Det er på tide, at der bliver sat fokus på 

styrkerne i den pædagogiske assistent-

uddannelse, og det er der især tre gode 

grunde til:

1. I dag arbejder rigtig mange pædago-

gisk ufaglærte i både daginstitutioner og 

specialtilbud for børn, unge og voksne. 

Men det er klart, at uddannet personale 

sikrer en højere kvalitet i tilbuddene – 

derfor har vi brug for flere pædagogiske 

assistenter på det pædagogiske arbejds-

marked.

2. Mange flere, end der er praktikpladser 

til, ønsker lige nu at tage den pædagogi-

ske assistentuddannelse. Ved at udbrede 

mere viden om uddannelsen, kan vi sikre 

flere praktikpladser på både det pædago-

giske område og specialområdet.

3. Ikke alle ved, hvad den pædagogiske 

assistentuddannelse går ud på. Derfor 

skal vi have uddannelsens faglige indhold 

og styrke frem i lyset, så flere får øjnene 

op for, at uddannelsen er en rigtig god løs-

ning på både socialpolitiske, uddannel-

sespolitiske og beskæftigelsespolitiske 

udfordringer.

så mange bliver 
uddannet
Fra 2001 til 2011 blev der uddan-

net 7.211 på den pædagogiske 

grunduddannelse og 570 pædago-

giske assistenter. (i 2008 blev den 

pædagogiske grunduddannelse til 

den pædagogiske assistentud-

dannelse).

så mange er i arbejde
kun 3,6 % af medarbejderne på det 

pædagogiske arbejdsmarked - det vil 

sige 5.426 – er uddannet på den 

pædagogiske grunduddannelse eller 

den pædagogiske assistentuddannelse.

til sammenligning er 43,57 % - det 

vil sige 65.539 – pædagogisk ufaglærte. 


