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Indledning 

Denne lokale undervisningsplan (LUP) omhandler den pædagogiske assistent-
uddannelse  

 
Den pædagogiske assistentuddannelse har en samlet varighed på 2 år 2 måne-

der og 3 uger, Grundforløb 1 og grundforløb 2 varer i alt 1 år. Hovedforløbet 
pædagogisk assistent har en varighed på  

Optagelsen på hovedforløbet pædagogisk assistent kræver en uddannelsesaf-
tale med en arbejdsgiver. 

 
Skolen har tre afdelinger i henholdsvis Skive, Thisted og Viborg. Det er kun på 

skolens afdeling i Skive, der gennemføres hovedforløbet pædagogisk assistent. 

GF1 samt GF 2 PAU kan gennemføres på alle tre afdelinger. 
 

Skive afdeling 

Arvikavej 7 
7800 Skive 

Tlf.: 89 12 44 00 
 

Læs mere om skolen på hjemmesiden: www.sosu-stv.dk 
 

Det fremgår af bilag 1, hvilke love og bekendtgørelser Pædagogisk Assistent-
uddannelse er underlagt.  

 
 
  

http://www.sosu-stv.dk/


 

4 

 

SKOLENS MISSION, VISION OG VÆRDIER 
Mission 

SOSU STV uddanner og videreuddanner elever og kursister til kvalificerede og 
efterspurgte medarbejdere inden for pleje, sundhed og pædagogik - målrettet 

og i samarbejde med de offentlige og private velfærdsområder. 

 
Vision 

SOSU STV ønsker at være kendt og anerkendt som en bevægelig og bæredyg-

tig uddannelsesinstitution, der gennem faglighed og fællesskab sætter varige 
spor i vores omverden. 

 Skolen skal udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder for elever og 
kursister i samarbejde mellem skole, praktik og øvrige samarbejdspart-

nere 
 Skolens ansatte skal råde over og kunne videregive en høj faglighed og 

relevante kompetencer inden for velfærdsområderne 
 Skolen skal være på forkant i forhold til udvikling og anvendelse af ny 

faglighed inden for velfærdsområdet, inden for det pædagogisk-didakti-
ske felt og inden for nye teknologiske og digitale redskaber og metoder 

til facilitering af læring. 

 
Værdier 

SOSU STV ønsker at stå på et stærkt, værdimæssigt grundlag. 

Vi – og vores elever, kursister og samarbejdspartnere – skal kunne genkende 
vores værdier i os selv og i det aftryk og indtryk, vi efterlader på vores omver-

den. 

 Bevægelig - vi vil sætte retning og bevæge os 
 Bæredygtig - vi vil sætte bæredygtige spor i menneskers liv 

 Faglig - vi vil danne og uddanne til faglighed, der gør en forskel 
 Fællesskab - vi vil skabe sammen 

 

PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK GRUNDLAG FOR SOSU-STV 
Er under revidering  
 

OPTAGELSE PÅ GF1 OG GF 2  
GF1 
Elever kan søge ind på pædagogisk EUX Velfærd SOSU-assistent grundforløb 

1, hvis de har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det seneste år og har et ka-
raktergennemsnit fra folkeskolen på mindst 02 i både dansk og matematik. 

Hvis en elev ikke opfylder karakterkravet, kan eleven komme til en optagelses-

prøve på SOSU-STV.  
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GF2 
For at søge ind på GF2 skal man have gennemført GF1 og have bestået dansk, 

samfundsfag og engelsk på C niveau, eller have tilsvarende kvalifikationer, 
samt et karaktergennemsnit på mindst 02 i matematik.  

 

OVERGANGSORDNINGER 
Overgangsordninger gælder for elever, der har gennemført dele af uddannel-

sen efter tidligere gældende bekendtgørelse og som genoptager uddannelsen 
efter sygdom, barsel eller andet: 

Elever der ikke har gennemført 1. skoleperiode starter forfra på uddannelsen 
efter nuværende/gældende bekendtgørelse.  

Elever, der har gennemført dele af den pædagogiske assistentuddannelse, vil 

individuelt afklares på baggrund af beståede dele af den pædagogiske assi-
stentuddannelse. 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER  
Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 

Skolens undervisningstid for elever på SOSU STV 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

UV 
8.10 til 14.15 

 
Studietid 

14.15 til 

15.15 

UV 
8.10 til 13.15 

 
Studietid 

13.15 til 

15.15 

UV 
8.10 til 14.15 

 
Studietid 

14.15 til 

15.15 

UV 
8.10 til 12.00 

 
Holdaktivitet 

12.30 – 

15.15 

UV 
8.10 til 14.15 

 
Studietid 

14.15 til 

15.15 

 

Ud over skolens fremmødetid vil der være lektielæsning, opgaveløsning samt 
andet relevant forarbejde/bearbejdning til/af skolehverdagen. Eleven skal 

være indstillet på at være til rådighed i studietiden for arbejdsgiver/skole ift. 
skemaændringer, samtaler eller lignende. Den samlede tid til undervisning, 

skoleaktiviteter og studietid har et omfang svarende til fuldtidsbeskæftigelse 
på arbejdsmarkedet. 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS) 

Skolen tilbyder specialpædagogisk støtte til de elever, som opfylder betingel-
serne for at få specialpædagogisk støtte jf. UVM´s kriterier.  Skolen har pæda-

gogiske medarbejdere, hvis opgave er at understøtte og fastholde elever med 
særlige pædagogiske behov i uddannelserne. Ligeledes tilbydes ordblindetest.  

  
Der kan tilbydes specialpædagogisk støtte i form af: 

- støtte til elever med læse-/skriveproblemer 

- hjælpemidler i form af lydbøger, IT-rygsæk etc. 

- særlige vilkår i forbindelse med prøveafvikling 

- studiestøtte til udvikling af gode strategier i forbindelse med at være i 

uddannelse 
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Uddannelsesvejledning 

Skolen tilbyder vejledning om gennemførelse af den valgte uddannelse.  

Elever, der har brug for vejledning, skal henvende sig til elevkoordinatoren. 

Skolen har mulighed for at tilbyde coaching. Eleven visiteres til coaching gen-
nem elevkoordinatoren. 

 

UDDANNELSENS ORGANISERING OG VARIGHED 
Uddannelsen er sammenlagt 3 år, 1 måned og 2 uger inklusiv Grundforløb 1 og 

2. 
 

Hovedforløbet Pædagogisk Assistent varer 2 år, 1 måned og 2 uger.  Pædago-
gisk Assistent Uddannelse er en vekseluddannelse med fire skoleperioder og 

tre praktikperioder. Den samlede skoleundervisning på hovedforløbet udgør 47 
uger svarende til 235 skoledage). Praktikken udgør ca. 63 uger inklusiv ferie-

perioderne. 
 

Grundforløb 1 (GF1) 
GF1 varer 20 uger. På GF1 modtager undervisning i erhvervsrettede fag samt 

undervisning i tre grundfag: dansk, engelsk og samfundsfag.   

 
Grundforløb 2 (GF2) 

GF2 varer 20 uger. På GF2 pædagogisk assistentrettet forløb har eleverne 12 
uger med uddannelsesspecifikke fag samt undervisning i grundfagene: psyko-

logi og samfundsfag samt dansk, idræt og evt. engelsk (dansk, idræt og en-
gelsk vælges som valgfag). 

 
Ud over ovennævnte fag vil eleverne også læse certifikatfagene – førstehjælp 

og elementær brandbekæmpelse i løbet af deres grundforløb 2. 
 

Fordeling af skole- og praktikforløb på Hovedforløbet  

Uddannelsen ”Pædagogisk Assistent” er en vekseluddannelse med skole og 
praktikperioder. 

 

Uddannelsesperiode  
 

EUD-forløb 

1. skoleperiode 8 uger  

1. praktikperiode  12 uger 

2. skoleperiode     18 uger 

2. praktikperiode 17 uger 

3. skoleperiode 19 uger 

3.praktikperiode  18 uger 

4. skoleperiode 2 uger 
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Erhvervsrettede påbygningsuger:  
Praktikuger kan konverteres til erhvervsrettede påbygningsuger, hvorved an-

tallet af uger i hhv. skole- og praktikperiode ændres 
 

Skoleundervisning 
Undervisningen organiseres i læringsforløb, hvor fagene understøtter hinan-

den. Læringsforløbet tager udgangspunkt i praksisnære situationer fra elevens 
kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker ele-

vens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til ud-
viklingen af personlige kompetencer. 

 
Undervisningen er organiseret i læringsfokus, der er fælles i både skoleperiode 

og praktikperiode. Hensigten er at skabe de bedste forudsætninger for genken-

delighed og sammenhæng mellem teori og praksis. 
 

Læringsfokus: 

1.skoleperiode og 1. praktikperiode 

 

Det mindre barn i daginstitutionen 

2. skoleperiode og 2. praktikperiode: Det lidt større barn i dagtilbud, skole 
og SFO 

3. skoleperiode og 3. praktikperiode 
 

Det pædagogiske specialområde 

4. skoleperiode: 

 

Afsluttende forløb 
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Grundfag, uddannelsesspecifikke fag, valgfrie uddannelsesspecifik-

kefag og valgfag 

 

 EUD- forløb 

 
Uger 

EUV- forløb 

 
Uger 

 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: 
 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 

 Arbejdsmiljø og ergonomi 
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5 
3 

 
3 

3,5 
3 

3 
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0 

 
Valgfrie uddannelsesspecifikke fag 

 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryks-
former  

 Det pædagogiske måltid og sundhed  
 Digital pædagogisk praksis  

 Naturen som pædagogisk læringsrum  

 Understøttende undervisning   
 Trivsel, udvikling, læring + dannelse hos 

små børn   
 Børn i udsatte positioner i dagtilbud   

 Specialpædagogiske metoder 
 Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske 

praksis  
 Medicinhåndtering  

 Netværk og lokalsamfund i den pædagogi-
ske praksis 

  

 
 

1 
 

1 
1 

1 

1 
1 

 
1 

2 
2 

 
2 

2 

 

 
Grundfag  

 Dansk C-niveau 
 Samfundsfag C-niveau 

 

 
 

2  
4  

 
 

2  
3  

 

Valgfag - Vælg mellem  
 Faglige tillægsfag  

 Engelsk D-niveau 

 

2  

 

2 
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Erhvervsrettede påbygningsuger:1 
Naturen som pædagogisk læringsrum (1 uge) 

Digital pædagogisk praksis (1 uge) 
Medicin håndtering (2 uger) 

4 4 

 

Grundfaget engelsk har videreuddannelsesperspektiv og er valgfrit.  
Engelsk har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centralt for opfyl-

delse af uddannelsens mål. 
Elever, der ønsker videreuddannelseskompetence vejledes til at vælge faget 

engelsk.    
 

Eleven kan nå Engelsk F som valgfag på GF 1, Engelsk E som valgfag på GF 2 
og Engelsk D på hovedforløbet ved at vælge engelsk som valgfag.  

 
De uddannelsesspecifikke fag er obligatoriske. Udvalgte uddannelsesspecifikke 

fag kan af eleven vælges på et valgfrit højere niveau (ekspert), end det obliga-
toriske niveau (avanceret). Eleven kan vælge et eller flere fag på højere ni-

veau. 

 
Valgfrie uddannelsesspecifikke fag bidrager til at give eleven en specifik er-

hvervskompetence. Specialefagene er af 1-2 ugers varighed og afsluttes med 
bedømmelsen bestået/ikke bestået.  

 
Valgfagene bidrager til elevens faglige og personlige kompetenceudvikling og 

giver eleven mulighed for at præge sit uddannelsesforløb. 
Valgfag giver mulighed for fordybelse i afgrænsede temaer og interesseområ-

der og kan således være rettet mod såvel fortsat uddannelse som fremtidig er-
hvervsfunktion. Skolen har udviklet en række lokale valgfag, som tager ud-

gangspunkt i de valgfrie uddannelsesspecifikke fag (kalde faglige tillægsfag). 
Engelsk D niveau udbydes som valgfag. Elevernes præsenteres for valgfags-

mulighederne ved uddannelsesstart. 
 

  

                                                 
1 Efter aftale med Skive Kommune konverteres 4 praktikuger til påbygningsuger; ”Medicin-

håndtering” og ”Naturen som pædagogisk læringsrum” samt ”Digital pædagogisk praksis” af-

vikles i 1. skoleperiode.  
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Praktikuddannelsens organisering 

Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor den teoretiske del; skoleuddannel-
sen og den praktiske del; praktikuddannelsen gensidigt understøtter hinanden 

og derved fremmer elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige kompetencer.  
 

Eleven opnår erhvervsfaglige kompetencer gennem en aktiv deltagelse i prak-
tisk og teoretisk undervisning i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og 

valgfag samt gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopga-
ver i praktikuddannelsen. 

 
Praktikstedet tilrettelægger praktikken sådan, at der arbejdes efter stigende 

sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste prak-

tikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdigud-
dannet.  

 
Præstationsstandarder begynder, rutineret, avanceret og ekspert anvendes på 

praktikstederne til vurdering af elevens standpunkt. 
 

Praktikmålene fremgår af Uddannelsesordningen, der ligger på skolens hjem-
meside og er uddybet i praktikstedernes materiale.  

 
Generelle aftaler for praktikuddannelsen (praktikhåndbog) er udarbejdet i sko-

lens lokale uddannelsesudvalg, og dokumentet fungerer som et styringsred-
skab for elevens praktikuddannelse. Heraf fremgår ansvarsområder og opgaver 

i praktikuddannelsen for både praktikken, arbejdsgiveren, skolen og eleven. 
 

I praktikuddannelsen er der, som i hele uddannelsesforløbet fokus på, at skabe 

de bedste forudsætninger for genkendelighed og sammenhæng mellem teori 
og praksis.   

For hver praktikperiode skal eleven have opnået bedømmelsen ”Godkendt”.  
 

Mål ud fra præstationsstandarder 

Eleven vurderes til slut ud fra præsentationsstandarden ”avanceret” i de ud-
dannelsesspecifikke fag samt de valgfri uddannelsesspecifikke fag. Der er også 

mulighed for ”ekspert” niveau inden for nogle af fagene. Se beskrivelsen: ”Hø-
jere niveau på udvalgte erhvervsfaglige fag”. 

 
Avanceret niveau svarer til det niveau, en nyuddannet pædagogisk assistent 

forventes at løse sine opgaver på. 
 

Avanceret niveau 

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave 

eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i 

samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau læg-

ges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise 

initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opga-

ver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 
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Højere niveau på udvalgte erhvervsfaglige fag  

Elever på den pædagogiske assistentuddannelse har mulighed for at gennem-

føre undervisning i udvalgte uddannelsesspecifikke fag på højere niveau (ek-

spertniveau) end det obligatoriske (avanceret niveau). Skoleperioderne har 

ikke længere varighed på trods af højere niveau. 

 

Eleven kan vælge at opnå ekspertniveau i følgende fag: 

 Sundhed i den pædagogiske praksis  

 Bevægelse og idræt  

 Natur og udeliv  

 Digital kultur 

 

Ekspertniveau 

Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løs-

ninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge 

allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med 

overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau 

lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, 

tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i 

processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vur-

dere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at 

eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge. 

Elever, der ønsker at følge fag på højere niveau, vælger dette i forbindelse 

med opstart på uddannelsen. 

 

Elever, der vælger fag på højere niveau, skal have vilje og motivation til at yde 

en særlig indsats. 

 

Vurdering af elevens kompetencer, bedømmelsesplan og prøve- 

bestemmelser 

Under uddannelsesforløbet får eleven løbende evaluering af sin faglige udvik-

ling. Det foregår via den daglige undervisning, vejledning og feedback. 

 

Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der 

stilles til løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og stand-

punkt jævnfør hovedbekendtgørelsen. 

 

Den løbende vejledning og feedback og skal medvirke til at: 

 Klarlægge elevens viden om eget niveau 

 Udpege områder, som kræver forstærket indsats 

 Inspirere eleven til yderligere læring 
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I skoleuddannelsen vil der være bedømmelser i form af:  

 Løbende evaluering  

 Delkarakter/vejledende standpunktsbedømmelse 

 Standpunktsbedømmelse 

 Afsluttende bedømmelse 

 

Både grundfag og uddannelsesspecifikke fag afsluttes med standpunktsbedøm-

melse efter 7-trinsskalaen. 

 

Se endvidere skolens bedømmelsesplan og prøvebestemmelser: 

 

https://www.sosu-stv.dk/images/Uddannelse/Paedagogisk_assi-

stent/Pr%C3%B8vebestemmelser_afsluttende_pr%C3%B8ve_PAU_18_-

_20.09.2018.pdf 

 

https://www.sosu-stv.dk/images/Uddannelse/Paedagogisk_assi-

stent/Pr%C3%B8vebestemmelser_afsluttende_pr%C3%B8ve_PAU_19_-

_03.03.20.pdf 

  

https://www.sosu-stv.dk/images/Uddannelse/Paedagogisk_assistent/Pr%C3%B8vebestemmelser_afsluttende_pr%C3%B8ve_PAU_18_-_20.09.2018.pdf
https://www.sosu-stv.dk/images/Uddannelse/Paedagogisk_assistent/Pr%C3%B8vebestemmelser_afsluttende_pr%C3%B8ve_PAU_18_-_20.09.2018.pdf
https://www.sosu-stv.dk/images/Uddannelse/Paedagogisk_assistent/Pr%C3%B8vebestemmelser_afsluttende_pr%C3%B8ve_PAU_18_-_20.09.2018.pdf
https://www.sosu-stv.dk/images/Uddannelse/Paedagogisk_assistent/Pr%C3%B8vebestemmelser_afsluttende_pr%C3%B8ve_PAU_19_-_03.03.20.pdf
https://www.sosu-stv.dk/images/Uddannelse/Paedagogisk_assistent/Pr%C3%B8vebestemmelser_afsluttende_pr%C3%B8ve_PAU_19_-_03.03.20.pdf
https://www.sosu-stv.dk/images/Uddannelse/Paedagogisk_assistent/Pr%C3%B8vebestemmelser_afsluttende_pr%C3%B8ve_PAU_19_-_03.03.20.pdf
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LÆRINGSAKTIVITETER 
 

Uddannelsens overordnede formål: 

Uddannelsens formål og kompetencemål 

Uddannelsen tager afsæt i dem til enhver tid gældende bekendtgørelse og til-

hørende uddannelsesordning. Se bilag 2 

Uddannelsen til pædagogisk assistent har som overordnet formål, at eleven 

gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, 

så de kan udføre praktisk pædagogisk arbejde på hele det pædagogiske ar-

bejdsmarked i kommuner og regioner med børn og voksne herunder også mål-

grupper med særlige behov. 

Uddannelsen er temaopdelt og tilrettelagt på tværs af flere fag, så eleven kan 
opleve en helhed, hvor fagene supplerer hinanden. 

Elevens arbejdstid vil svare til 37 timer pr. uge 

 

Kompetencemål 

Uddannelsens overordnede formål (BEK nr. 448 af 07/05/2018) 
Den pædagogiske assistentuddannelse har som erhvervsuddannelse som over-

ordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse 
opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområ-

der: 
1) Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter. 

2) Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker mål-
gruppens trivsel og udvikling. 

3) Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og moti-

vation til et sundt og aktivt liv, gennem sundhedsfremmende og forebyggende 
aktiviteter. 

4) Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi, sociale og digitale me-
dier, der understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur. 

5) Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til om-
rådets organisering og med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis. 

Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende (§4) 

 

 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennem-

føre og evaluere begrundede pædagogiske forløb. 

2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogi-

ske mål samt anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pæda-

gogiske praksis. 
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3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne 

af den gældende lovgivning. 

4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøt-

ter trivsel, inklusion og udvikling. 

5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter 

deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske 

målgruppe. 

6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt ob-

servere og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling. 

7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædago-

giske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 

8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, 

selvstændighed, ansvarlighed og empati i det professionelle møde med an-

dre. 

9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder 

etablere og indgå i professionelle relationer med den pædagogiske mål-

gruppe. 

10) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes me-

string af opgaver og udfordringer i dagligdagen. 

11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, 

krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. 

12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sund-

hedsfremmende arbejde. 

13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igang-

sætte målrettede fysiske aktiviteter. 

14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan un-

derstøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg. 

15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smit-

somme sygdomme i institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje. 

16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samar-

bejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af det 

pædagogiske arbejde. 

17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som red-

skab i pædagogiske aktiviteter. 

18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflek-

tere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den 

pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kolle-

gaer. 

19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejds-

miljøområdet og selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fy-

sisk og psykisk arbejdsmiljø. 
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20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende 

pædagogiske metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejds-

pladsen. 

21) Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt 

etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde. 

 

Læringsforløb på skoleperioderne 
 

Læringsforløb skoleperiode 1 
Læringsfokus:  

 

Varig-
hed 

45/60 
dage2 

1a I gang med den pædagogiske assistent uddannelse 3 

1b Den pædagogiske assistent i daginstitutionen 3 

1c Barnets fysiske udvikling, aktivitet og sundhed 5 

1d Barnets sociale- og psykologiske udvikling og kommunikation 5 

1e Det legende barn 5 

1f Barnet som digital indfødt 5 

1g Børn og natur 5 

1h Synet på barnet og pædagogik gennem tiden 5 

1i Daginstitutionen som praktikplads 2 

1j Praktikforberedelse: Den pædagogiske assistents arbejde med 
barnet og netværket i daginstitutionen 

7 

Påbygning med valgfrie uddannelsesspecifikfag:  
 

Medicin håndtering 

Naturen som pædagogisk læringsrum 
 

 

10 

5 

 
 
  

                                                 
2 45 dage ordinær + 15 dage påbygning = 60 dage  
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Læringsforløb skoleperiode 2 
Læringsfokus:  

Varig-

hed  
85/90 

dage3 

2a Skolebarnets fysiske og motoriske udvikling 
 

5 

2b Skole barnets psykologiske og sociale udvikling 
 

9 

2c Barnets udvikling og inklusion gennem æstetiske processer 

 
9 

2d Kommunikation i det professionelle tværfaglige samarbejde 15 

2e Observation og dokumentation i det pædagogiske arbejde  5 

2f Det udfordrede barn i det pædagogiske arbejde 9 

2g Den pædagogiske assistents arbejde i skole og dagtilbud 8 

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag: Understøttende undervisning 5 

Dansk C 10 

Påbygning med valgfrie uddannelsesspecifikfag:  

 
Digital pædagogisk praksis 

 
 

 

 
5 

 

Valgfag – (engelsk/fagligt tillægsfag) 10 

 

  

                                                 
3 85 ordinær + 5 dage påbygning = 90 dage 
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Læringsforløb skoleperiode 3 
Læringsfokus:  

 

Varig-
hed 

95 dage 

3a Normalitet og afvigelse 
 

10  

3b Den pædagogiske assistents opgaver i forhold til støtte af udsatte 
børn og unge 

 

10 

3c Funktionsnedsættelse og handicap 
 

5 

3d Personlig og praktisk omsorg for mennesker med handicap 
 

7 

3e Velfærdsteknologi 

 

2 

3f Digitale medier i specialområdet 

 

3 

3g  

Del 1: Fysisk aktivitet for mennesker med handicap 

Del 2: Fysisk aktivitet for mennesker med handicap    
 

 

2 

5 

3h Pædagogisk tilgange og metoder i specialområdet 
 

5 

3i Arbejdsmiljø og ergonomi 

 

5 

3j Projekt og faglig fordybelse 

 

5 

Valgfrit uddannelsesspecifikfag – Specialpædagogiske metoder 

 

10 

Prøve i uddannelsesspecifikfag 
 

3 

Samfundsfag C 
 

15 

Prøve i grundfag 

 

3 

Voksne med standardiserede hovedforløb (EUV2) afkortes 5 ugers teori på 3. 

skoleperiode. 
 

Læringsforløb skoleperiode 4 

Læringsfokus: Afslutning 
 

Varig-

hed 
10 dage 

4A – Afsluttende prøve 
 

8 

Prøve og dimension  2 
 

Fagmål: 

Til hvert læringsforløb er beskrevet fagmål. Derudover er der en samlet over-

sigt over fagmål for de uddannelsesspecifikke fag i oversigten i bilag 2.  
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Læringsforløb på skoleperiode 1 

 
Læringsforløb 1a  

”I gang med den pædagogiske assistentuddannelse” – varighed 3 
dage. 

I dette læringsforløb lærer du, hvordan den pædagogiske assistentuddannelse 
er opbygget, samt hvordan du anvender IT-redskaber og digitale platforme på 

uddannelsen. Ud fra skolens værdigrundlag og ordensregler lærer du om sam-
arbejde med dine holdkammerater. 

 

FAGMÅL 

Digital kultur 

7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kom-
munikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. 
 

  

 
Læringsforløb 1b  

”Den pædagogiske assistent i daginstitutionen” – varighed 3 dage 
I dette læringsforløb lærer du, hvilke arbejdsopgaver den pædagogiske assi-

stent har i dagtilbud for barnet fra 0-6 år, og hvad forskellen er mellem dig 
selv som fagperson og privat person.  

Du lærer også, hvordan du møder andre mennesker på en anerkendende, etisk 
og respektfuld måde.  

Når læringsforløbet er slut, skal du kunne få øje på det 0-6 årige barns me-
string af opgaver og have lært hvordan du kan understøtte barnet i dagligda-

gen. 
  

FAGMÅL 

Kulturelle udtryksformer 

8. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætnin-

ger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddra-
ger og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. 

 

Pædagogik 

9. Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og 
Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis. 

 

Psykologi i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 

udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 
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Læringsforløb 1c  
”Barnets fysiske udvikling, aktivitet og sundhed” – varighed 5 dage 

I dette læringsforløb lærer du om det brede sundhedsbegreb herunder om 
kost, hygiejne og fysisk aktivitets betydning for barnets sundhed. Du har fokus 

på aktiviteter, der understøtter barnets sansemotoriske udvikling. Du lærer 
hvordan håndhygiejne og rengøring forebygger infektioner og smitsomme syg-

domme.  
 

FAGMÅL 

Kulturelle udtryksformer 

1.Eleven kan gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for om-

råderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil 
med den pædagogiske målgruppe. 

4.Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og prakti-
ske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe. 

8.Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætnin-
ger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddra-

ger og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. 
 

Pædagogik 
2. Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for 

den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og ud-
vikling. 

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og 
kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 

 

Bevægelse og idræt 

1.Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte 

den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling 
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske 

udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktivite-
ter. 

 

Sundhed i den pædagogiske praksis 

1.Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i 
den pædagogiske, samt 

   kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og so-

ciale forhold. 
2.Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, 

trivsel og socialise- 
   ring, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet. 

5.Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer 
for hygiejne til at  

   kunne forebygge infektioner(afsluttes i 1 skoleperiode) 
6.Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der 

tilberedes mad til  
   eller sammen med den pædagogiske målgruppe. 
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7.Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, 
til at tage ansvar for egen 

   personlige hygiejne. 
8. Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende syg-

domme og anvende viden om 
   smitteveje, til at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsin-

fektioner. (afsluttes i 1 skoleperiode) 
 

 
Læringsforløb 1d 

” Barnets sociale- og psykologiske udvikling og kommunikation” – va-
righed 5 dage  

I dette læringsforløb lærer du om barnets naturlige psykologiske og sociale ud-
vikling med fokus på sammenhængen mellem kognitiv og sproglig udvikling og 

pædagogiske omsorgsopgaver.  

 

FAGMÅL 

Pædagogik 
2. Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for 

den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og ud-
vikling. 

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og 
kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 

4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine 
iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere in-

stitutionens hverdagspraksis. 
15. Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens 

trivsel, læring og udvikling. 
 

Psykologi i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 

udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 
2. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, 

læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. 
3. Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstæn-

digt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne til at indgå i re-

lationer. 
4. Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at un-

derstøtte udvikling, læring og trivsel. 
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Læringsforløb 1e  
”Det legende barn” – varighed 5 dage  

Du lærer om legens betydning for barnets udvikling på forskellige alderstrin, 
og hvor vigtigt det er, at du som pædagogisk assistent kan skabe rum og mu-

lighed for leg og kreative aktiviteter.  
Du vil også lære, hvordan du observerer og reflekterer over målgruppens leg, 

og hvordan legen medvirker til trivsel, inklusion og udvikling, samt fantasiens 
vigtighed for barnets identitet.  

 

FAGMÅL 

Pædagogik 

2. Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for 
den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og ud-

vikling. 
3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og 

kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 
4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine 

iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere in-
stitutionens hverdagspraksis. 

5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 
understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring 

af hverdagen. 
13. Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske mål-

gruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i 
samspillet og samværet. 

15. Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens 
trivsel, læring og udvikling. 
 

 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 

udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 
2. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, 

læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. 
3. Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstæn-

digt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne til at indgå i re-
lationer. 

4. Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at un-
derstøtte udvikling, læring og trivsel. 

 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter 

2.Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igang-

sætte aktiviteter med de den pædagogiske målgruppe inden for områderne 
musik, drama og værksted. 

3.Eleven kan anvende viden om aktiviteter indenfor musik, drama og værk-
sted, til at arbejde målrettet med pædagogiske handle- og læreplaner. 
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6. Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninge, der understøt-
ter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. 

9.  Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt 
og i samarbejde med andre at arbejde målrette med   aktiviteter, som frem-

mer målgruppen sociale kompetencer. 
 

 

Læringsforløb 1f  
”Barnet som digital indfødt” – varighed 5 dage 

Du lærer, hvordan du anvender digitale medier i dit daglige pædagogiske ar-
bejde med børn, kollegaer og forældre, samt hvordan digitale medier anvendes 

til dokumentation. 
Du vil også lære, hvordan du identificerer barnet som digital indfødt, og hvor-

dan du udvælger relevante digitale redskaber i det pædagogiske arbejde. Gen-
nem hele forløbet relateres digitale medier til de 6 pædagogiske læreplaner.  

Du skal lære at være kildekritisk i forhold til valg af Apps. 
 

FAGMÅL 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at 

indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, 
familie, kollegaer og andre fagpersoner. 

2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at 
indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 

 

Digital kultur 

1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pæda-

gogiske aktiviteter. 
2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at 

arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen 
af digitale- og sociale medier. 

4. Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter 
med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer 

5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til 
at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. 

7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kom-
munikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis.(af-

sluttes i 1. skoleperiode) 
8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i 

brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. 
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Læringsforløb 1g  
”Børn og natur” – varighed 5 dage 

Du lærer hvordan du kan igangsætte udeaktiviteter med respekt for naturens 
ressourcer, og hvilke lokale muligheder der er for udeaktiviteter.   

 

FAGMÅL 

 

Natur og udeliv 

1.Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender 
naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum (afsluttes i første sko-

leperiode) 
2.Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at un-

derstøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemo-
torisk udvikling. (afsluttes i første skoleperiode) 

3. Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativi-
tet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værk-

sted og i naturen. 

4. Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirk-
ning, til at inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. (afsluttes i 

første skoleperiode) 
5. Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturople-

velser til den pædagogiske målgruppe. 
6. Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogi-

ske måltid. (afsluttes i første skoleperiode) 
7. Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstil-

bud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske mål-
gruppe. (afsluttes i første skoleperiode) 

8. Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer i 
planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktivite-

ter i naturen. (afsluttes i første skoleperiode) 
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Læringsforløb 1h  
”Synet på barnet og pædagogik gennem tiden” – 5 varighed 

I dette forløb skal du arbejde med pædagogik og børneopdragelse historisk 
set. 

Formålet med forløbet er, at du skal tilegne sig viden om skiftende menneske-
syn og pædagogik gennem tiden, samt hvordan det har indflydelse på nutidens 

arbejde med børn. Du skal i dette forløb, arbejde i grupper med historiske tids-
lommer.  

Du skal b.la. kunne reflektere over den pædagogiske sektors historie og betyd-
ning for dannelse og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse. 

Med afsæt i din viden om pædagogisk idéhistorie, skal du kunne forholde dig til 
etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis. 

 

FAGMÅL 

Pædagogik 

6. Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til 
etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis. 

 
Læringsforløb 1i  

”Daginstitutionen som praktikplads” – varighed 2 dage 
Du lærer om betydningen af fysiske og psykiske arbejdsmiljø og gældende lov-

mæssige og etiske retningslinjer som pædagogisk assistent. Du få kendskab til 

de formelle praktikmål og udarbejder personlige mål for praktikken. 
   

FAGMÅL 

Pædagogik 

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og 
kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 

4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine 
iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere in-

stitutionens hverdagspraksis. 

Arbejdsmiljø og ergonomi 
1. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergo-

nomiske arbejdsmiljø, til at planlægge og udføre arbejdsopgaver. 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at 
indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, 

familie, kollegaer og andre fagpersoner. 
3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerken-

dende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. 

7. Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå 
professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og 

andre faggrupper. 
8. Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer 

og andre fagpersoner. 
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Læringsforløb 1j  
”Praktikforberedelse: Den pædagogiske assistents arbejde med barnet 

og netværket i daginstitutionen” – varighed 7 dage 
 

I dette forløb er der de første 7 dage fokus på dagtilbudsområdet, hvilket vil 
sige: dagplejen, vuggestue, børnehave og SFO med børn i alderen 0-6 år. 

De sidste tre dage, vil dit fokus være på din kommende praktik, hvor du skal 
arbejde med individuelle mål, en præsentation af dig selv, samt udarbejdelse 

af et selvstændigt produkt. 
 

Hvis du er EUV1 elev, så skal du ikke i praktik, så de sidste tre dage vil gå med 
en fordybelse af et emne du har haft om på 1. skoleperiode. 

 

FAGMÅL 

Pædagogik 

1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retnin-
ger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes 

trivsel, udvikling og læring. 
2. Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for 

den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og ud-
vikling. 

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og 
kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 

5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 
understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring 

af hverdagen 

9. Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og 
Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis. 

16. Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstæn-
digt at understøtte inkluderende miljøer. 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 
1.Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at 

indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, 
familie, kollegaer og andre fagpersoner. 

2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at 
indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 

3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerken-

dende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. 
6. Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssik-

ring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagperso-
ner 

Psykologi i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 

udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 
 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter 
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6. Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der under-
støtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. 

 

Arbejdsmiljø og ergonomi 
1. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergo-

nomiske arbejdsmiljø, til at planlægge og udføre arbejdsopgaver. 
 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at 

indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, 
familie, kollegaer og andre fagpersoner. 

3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerken-

dende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. 
 

7. Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå 
professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og 

andre faggrupper. 
8. Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer 

og andre fagpersoner. 
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Påbygning med valgfrie uddannelsesspecifikfag:  
 

Medicinhåndtering – varighed 10 dage  
I dette forløb vil du blive præsenteret for nogle udfordringer, som stammer fra 

beskrivelser fra den praksis, du skal ud i som pædagogisk assistent. Ud fra 
praksisbeskrivelserne skal du undersøge og fordybe dig i de aspekter medicin-

håndteringen indeholder. Arbejdsformen er projektorienteret og det betyder at 
underviseren er igangsætter og vejleder. 

Arbejdsformen er i læringsgrupper, som vil dele viden i et fælles forum. 
Du vil skulle lave praktiske øvelser omkring håndtering af medicin og besøge 

praksis og undersøge hvordan de arbejder med at håndtere medicin. Du vil 
også skulle besøge et apotek, så du kender de procedurer de har omkring me-

dicinhåndtering. 

Læringsforløbet er opbygget i en kronologisk rækkefølge - som er vigtig at 
følge, da forløbene bygger oven på hinanden. Der er 4 temaer i forløbet, hvor 

det sidste tema indeholder caseopgaven. 
Vurdering: 

Forløbet afsluttes med en caseopgave, hvor du anvender den teori du har ind-
samlet i forløbet. Casen vurderes bestået/ikke bestået. 

  

FAGMÅL 

Medicinhåndtering 
1. Eleven kan finde og anvende viden om lokale retningslinjer og instrukser 

for medicinhåndtering, herunder bortskaffelse af lægemidler.  
2. Eleven har viden om lovgivning og handlekompetence i forhold til sikker-

hedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler, herunder selvstændigt 

forholde sig til eget ansvar og kompetenceområde.  
3. Eleven har viden om og kan tage initiativ til at inddrage relevante samar-

bejdspartnere i forbindelse med medicingivning  
4. Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder, redskaber og prak-

sisformer til at arbejde med den pædagogiske målgruppes motivation, me-
stringsstrategier og handlemuligheder.  

5. Eleven kan reflektere over etiske dilemmaer i forbindelse med medicin-
håndtering herunder magtanvendelse og betydningen af den pædagogiske 

målgruppes mulighed for selvbestemmelse, indflydelse og medansvar.  
6. Eleven skal kunne anvende viden om relevante diagnoser og betydningen 

af virkning og bivirkning af den medicinske behandling, i forhold til at støtte 
og vejlede den pædagogiske målgruppe i egen håndtering af medicin.  

7. Eleven kan anvende viden om former for lægemidler og -lægemiddelgrup-
per, deres indhold, virkning og bivirkning, samt administrationsformer ved 

indtagelse, til at understøtte den pædagogiske målgruppe. 
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Naturen som pædagogisk læringsrum – varighed 5 dage  
I dette forløb skal du arbejde med pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt 

i planter og især dyreliv med udgangspunkt i en bæredygtig tilgang til naturen. 
Du lærer at anvende naturen til leg og udforskning med inddragelse af digitale 

teknologier. Du har fokus på læreplanstemaet Naturen og naturfænomener, 
kropsbevidsthed og motorisk udvikling - herunder de 7 sanser. 

Forløbet relateres til det pædagogiske læreplanstema: Natur og naturfænome-
ner. Der vil være et oplæg, hvor du ud fra en valgt aktivitet arbejder i grupper 

med at forberede et besøg på Farmvisit. Ud fra din/jeres pædagogiske viden 
om stedet og en valt aktivitet i forhold til børnehavebørn og dyr, planlægges, 

afvikles og evalueres den valgte aktivitet ud fra SMTTE modellen. Aktiviteterne 
med børnene dokumenteres i form af en billedserie eller en video (der indhen-

tes samtykke fra børn og forældre). Der vil være besøg på Farmvisit, hvor de 

planlagte aktiviteter afvikles sammen med børnehavebørn. Efterfølgende sam-
les dokumentationen, SMTTE modellen gøres færdig og fremlæggelsen forbere-

des.  
Forløbet afsluttes med gruppefremlæggelse m.m. 

 

FAGMÅL - avanceret 

Naturen som pædagogisk læringsrum 
1.Eleven kan anvende viden om årstidernes kendetegn til at igangsætte pæ-

dagogiske aktiviteter, der understøtter målgruppens kropslige oplevelser af 
årstidernes skiften.  

2. Eleven kan anvende viden om lokale planter og dyreliv til at igangsætte 
aktiviteter, hvor den pædagogiske målgruppe undersøger og udforsker plan-

ter og dyreliv.  

3. Eleven kan anvende viden om kropsbevidsthed og motorisk udvikling til at 
støtte og guide den pædagogiske målgruppes brug af naturen til leg og ud-

forskning. 
 

 

FAGMÅL - ekspert 

1. Eleven kan anvende viden om årstidernes kendetegn til at vurdere og be-
grunde pædagogiske aktiviteter, der understøtter målgruppens kropslige op-

levelser af årstidernes skiften.  
2. Eleven kan anvende viden om lokale planter og dyreliv til målrettet at 

igangsætte aktiviteter, hvor den pædagogiske målgruppe undersøger og ud-
forsker planter og dyreliv. 

3. Eleven kan anvende viden om kropsbevidsthed og motorisk udvikling til 
målrettet at støtte og guide den pædagogiske målgruppes brug af naturen til 

leg og udforskning. 
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Læringsforløb på skoleperiode 2:  
 

Læringsforløb 2a  
”Skolebarnets fysiske og motoriske udvikling” – varighed: 5 dage 

I dette forløb skal du arbejde med barnets fysiske og motoriske udvikling. Du 
kommer b.la. Til, at arbejde med menneskets sanser og sansemotoriske aktivi-

teter. Du vil også få viden om legens betydning for børns fællesskab. I forløbet 
vil du også få indblik i redskaber og metoder til planlægning og udførelse af 

bevægelsesaktiviteter, heriblandt slåskultur.  
 

FAGMÅL 

Pædagogik 
5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 

understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring 
af hverdagen 
 

Bevægelse og Idræt 
1. Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte 

den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. 

2. Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 
fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter spe-

cifikke udviklings- og læringsområder. 
3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende 

idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevæ-
gelse og møder varierede deltagelsesmuligheder. 

4. Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker 
og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogi-

ske målgruppe. 
5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske 

udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktivite-
ter. 

6. Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så mål-

gruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. 

7. Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge 
aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den 

pædagogiske målgruppe. 
8. Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den 

samfundsmæssige på- virkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner 
og kropsforståelse. 

 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at 

indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 
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Læringsforløb 2b  

”Skole barnets psykologiske og sociale udvikling” – varighed 9 dage 
Forløbet er opbygget så du arbejder med forskellige cases, som handler om 

barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling fra børnehavealderen til indsko-
lingsbarnet. Ud fra praksiseksemplerne i cases, skal du så arbejde med at ind-

samle teoretisk viden om barnets udvikling, og hvordan du som pædagogisk 
assistent fremmer den normale udvikling og kan observere og handle på fejl-

udvikling og mistrivsel. 
For at kunne arbejde med barnets udvikling vil du starte med at forholde dig til 

din egen professionelle rolle. 
 

FAGMÅL 

Sundhed i den pædagogiske praksis 
2. Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske 

praksis under hensynstagen til mestring og forskellige forståelser af sund-
hed. 

4. Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbe-
vidsthed og   identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. 

Pædagogik 
13. Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske mål-

gruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i 

samspillet og samværet. 
17. Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og 

sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve akti-
viteter, der understøtter sprogstimulerende miljøer. (afsluttes i 2. skoleperi-

ode) 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 
udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 

2. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, 

læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. 
3. Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstæn-

digt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne til at indgå i re-
lationer. 

4. Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at un-
derstøtte udvikling, læring og trivsel.(afsluttes i 2. skoleperiode) 

5. Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsiden-
titet, til at understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitets-

dannelse. 
6. Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter. 
9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til 

selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pæ-
dagogiske målgruppes læring og udvikling. 
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10. Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme 
den pædagogiske målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktivi-

teter.(afsluttes i 2 skoleperiode) 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at 

indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 
3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerken-

dende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. 
 

Digital kultur 
3. Eleven kan anvende viden om sociale mediers 
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Læringsforløb 2c  
Barnets udvikling og inklusion gennem æstetiske processer” - varig-

hed: 9 dage 
I løbet af dette forløb, kommer du bl.a. til at arbejde med aktiviteter inden for 

musik, drama og værksted, målrettet de pædagogiske lære -og handleplaner. 
Du kommer til selvstændigt at planlægge og udøve æstetiske, musiske og 

praktiske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe. 
Du kommer til at anvende din viden om inklusion og forskellige pædagogiske 

målgruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pæda-
gogiske aktiviteter 

Du kommer til at, anvende din viden om kulturæstetiske processer, til selv-
stændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrette med aktiviteter, som 

fremmer målgruppen sociale kompetencer. 

 

FAGMÅL 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter 
1. Eleven kan gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for om-

råderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil 
med den pædagogiske målgruppe. 

2. Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igang-
sætte aktiviteter med de den pædagogiske målgruppe Inden for områderne 

musik, drama og værksted.(afsluttes i 2. skoleperiode) 
3.  Eleven kan anvende viden om aktiviteter indenfor musik, drama og værk-

sted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære -og handleplaner.(af-
sluttes i 2 skoleperiode) 

4. Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og prak-

tiske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe.(afsluttes i 2. skoleperi-
ode) 

5. Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske mål-
gruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædago-

giske aktiviteter 
6. Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninge, der understøt-

ter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring.(afsluttes i 2. 
skoleperiode) 

7. Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen af og 
udviklingen af kønsroller, til at understøtte den pædagogiske   målgruppes 

forskellige udtryk og interesser.sfsluttes i 2. skoleperiode) 
8. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætnin-

ger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddra-
ger og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. 

9.  Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt 

og i samarbejde med andre at arbejde målrette med   aktiviteter, som frem-
mer målgruppen sociale kompetencer. 

 
 

Pædagogik 
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16. Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstæn-
digt at understøtte inkluderende miljøer. (afsluttes i 2. skoleperiode) 

18. Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have 
indflydelse på kønsroller og stereotyper.(afsluttes i 2. skoleperiode) 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

7. Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydningen af kulturelle for-
skelligheder i igangsættelsen af pædagogiske aktiviteter. (afsluttes i 2. sko-

leperiode) 
8. Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at 

igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og delta-
gelse i fællesskaber. 

 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at 

indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. (afsluttes 
i 2 skoleperiode) 

 

Bevægelse og Idræt 

7. Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge 
aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den 

pædagogiske målgruppe. 

Digital kultur 
4. Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter 

med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. (afsluttes i 2. skoleperi-
ode) 
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Læringsforløb 2d  
”Kommunikation i det professionelle tværfaglige samarbejde” - varig-

hed: 15 dage 
I dette forløb tilegner du dig viden om og færdigheder i det pædagogiske ar-

bejde med førskole og skolebarnet. 
Læringsforløbet D "Det pædagogiske arbejde" er opdelt i sektioner med føl-

gende hovedoverskrifter: 
Kommunikation (5 dage) 

Pædagogiske metoder (6 dage)  
Tværfagligt samarbejde (2 dage) 

Faglig fordybelse (2 dage) 
 

I forløbet kommer du bl.a. til at arbejde med kommunikation ift. den pædago-

giske praksis, hvor du tilegner dig viden om forskellige kommunikationsteorier 
som kobles til praksis undervejs. Du kommer til at arbejde med hvad observa-

tion er, du får kendskab til forskellige observationsformer samt hvorfor det er 
så relevant at øve sig i ift. den pædagogiske praksis. Endeligt kommer du til at 

anvende din viden om observationer i praksis. I læringsforløbet tilegner du dig 
ligeledes viden om dokumentation og dens relevans i den pædagogiske prak-

sis. Du tilegner dig viden om pædagogiske metoder, som anvendes i Skive 
Kommune samt viden om tværfagligt samarbejde. Forløbet afsluttes med for-

dybelsesdage, som tager udgangspunkt i læringsforløbet.    
Vær opmærksom på at du skal lave en aftale med praksis i forhold til at lave 

en observation. I sektionen "Observationer: Observation i praksis" er der en 
opgavebeskrivelse.  

   

FAGMÅL 

Pædagogik 

1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retnin-
ger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes 

trivsel, udvikling og læring. 
5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 

understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring 
af hverdagen. 

12. Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisati-
oner, der kan inddrages i det tværfaglige samarbejde. 

 

Psykologi i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 

udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 
4. Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at un-

derstøtte udvikling, læring og trivsel. 
9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til 

selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pæ-
dagogiske målgruppes læring og udvikling 
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Kommunikation i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at 

indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, 
familie, kollegaer og andre fagpersoner. 

2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at 
indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 

3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerken-

dende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. 
4. Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vej-

ledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og 2+3pårørende. 
5. Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig 

formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårø-
rende. 

6. Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssik-
ring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagperso-

ner 
7. Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå 

professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og 
andre faggrupper. 

8. Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer 
og andre fagpersoner. 

10. Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i 

forhold til den pædagogiske målgruppe. 
 

Digital kultur 
3. Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socia-

lisering, identitets- og relationsdannelse. 
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Læringsforløb 2e 
”Observation og dokumentation i det pædagogiske arbejde” - varig-

hed: 5 dage 
I dette læringsforløb, skal du arbejde med observation og dokumentation. Du 

skal først tilegne dig viden om forskellige observationsmetoder og derefter 
fremlægge din viden for dine holdkammerater. Til sidst skal du ud i praksis og 

anvende din viden om observation og efterfølgende dokumentere dine obser-
vationer. 

 

FAGMÅL 

Pædagogik 

1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retnin-
ger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes 

trivsel, udvikling og læring. 
3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og 

kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 
4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine 

iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere in-
stitutionens hverdagspraksis. 

5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 
understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring 

af hverdagen. 
 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

5. Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig 
formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårø-

rende. 
6. Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssik-

ring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagperso-
ner. 
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Læringsforløb 2f  
”Det udfordrede barn i det pædagogiske arbejde” - varighed: 9 dage 

I dette forløb skal du indsamle viden om -og arbejde med det udfordrede 
og/eller omsorgssvigtede barn i den pædagogiske praksis. Du skal blandt an-

det beskæftige dig med begreber som normalitet, resciliens, mestring, tilknyt-
ning, identitet og social arv, tavshedspligt og indberetningspligt. 

 

FAGMÅL 

Sundhed i den pædagogiske praksis 
1. Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 

i den pædagogiske, samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager 

psykiske, fysiske og sociale forhold. 
 

Pædagogik 
1.Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retnin-

ger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes 
trivsel, udvikling og læring. 

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og 
kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 

4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine 
iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere in-

stitutionens hverdagspraksis. 

5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 
understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring 

af hverdagen. 
13. Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske mål-

gruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i 
samspillet og samværet. 

14. Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med 
den pædagogiske målgruppe. 

15. Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den 
pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens 

trivsel, læring og udvikling. 

Psykologi i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 

udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 
2. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, 

læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. 
3. Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstæn-

digt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne til at indgå i re-
lationer. 

4. Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at un-
derstøtte udvikling, læring og trivsel. 

5. Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsiden-
titet, til at understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitets-

dannelse. 
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6. Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den 
pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter. 

8. Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at 
igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og delta-

gelse i fællesskaber. 
9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til 

selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pæ-

dagogiske målgruppes læring og udvikling. 
10. Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme 

den pædagogiske målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktivi-
teter. 

11. Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsæt-
telser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med 

den pædagogiske målgruppe. 
 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at 

indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, 

familie, kollegaer og andre fagpersoner. 
2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at 

indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 
3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerken-

dende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. 
4. Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vej-

ledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og 2+3pårørende. 
5. Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig 

formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårø-
rende 

7. Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå 
professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og 

andre faggrupper. 
9. Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthånd-

teringsstrategier og voldsforebyggelse. 

10. Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i 
forhold til den pædagogiske målgruppe. 

 

Bevægelse og Idræt 

2. Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 
fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter spe-

cifikke udviklings- og læringsområder. 
3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende 

idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevæ-

gelse og møder varierede deltagelsesmuligheder. 
 

Arbejdsmiljø og ergonomi 
4. Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet 

som pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvik-
lingen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 
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Læringsforløb2g 
”Den pædagogiske assistents arbejde i skole og dagtilbud” - varighed: 

8 dage 
Nu er du på vej i din 2. praktik. Alle de fagmål du har haft på 1 og anden sko-

leperiode skal du ud og anvende på et avanceret niveau. 
Derfor vil vi i dette læringsforløb tage udgangspunkt i de praktikmål du skal nå 

i din 2. skoleperiode. 
Du skal være undersøgende på hvad rammeaftalen for praktikken indeholder, 

og blive bekendt med hvad der forventes af dit praktiksted og af dig som elev. 
Du skal udarbejde en præsentation af dig selv og de personlige mål du særligt 

vil arbejde med i denne praktik. 
Undervejs i forløbet skal du planlægge et besøge på dit kommende praktik-

sted. På dette besøg skal du bl.a. undersøge praktikstedets virksomhedsplan. 

Du vil også skulle tage et genkig på kommunikations teori og planlægge, ud-
føre og evaluere en aktivitet på avanceret niveau. 

 

FAGMÅL 

Sundhed i den pædagogiske praksis 
2. Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske 

praksis under hensynstagen til mestring og forskellige forståelser af sund-
hed. 

 

Kulturelle udtryksformer og aktivitet  
3.  Eleven kan anvende viden om aktiviteter indenfor musik, drama og værk-

sted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære -og handleplaner. (af-
sluttes i anden skoleperiode) 

4. Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og prak-
tiske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe 

6. Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansning, der understøtter 
den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring.(afsluttet i 2. 

skoleperiode) 
8. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætnin-

ger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddra-
ger og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. 

 

Pædagogik 
15. Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens 
trivsel, læring og udvikling. 

16. Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstæn-
digt at understøtte inkluderende miljøer. (afsluttes i 2 skoleperiode) 

17. Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og 
sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve akti-

viteter, der understøtter sprogstimulerende miljøer. (afsluttes i 2. skoleperi-
ode) 

18. Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have 

indflydelse på kønsroller og stereotyper (afsluttes i 2. skoleperiode) 
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Psykologi i den pædagogiske praksis 

2. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, 

læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. (afsluttes i 
2. skoleperiode) 

4. Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at un-
derstøtte udvikling, læring og trivsel. (afsluttes i 2 skoleperiode) 

 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at 
indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. (afsluttes 

i 2. skoleperiode) 

10. Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i 
forhold til den pædagogiske målgruppe. (afsluttes i anden skoleperiode) 
 

 

Bevægelse og Idræt 

1. Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte 
den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling 

2. Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 

fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter spe-
cifikke udviklings- og læringsområder. 

5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske 
udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktivite-

ter. 
7. Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge 

aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den 
pædagogiske målgruppe 

 

Digital kultur 
1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pæda-

gogiske aktiviteter. 
3. Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socia-

lisering, identitets- og relationsdannelse. (afsluttes i 2. skoleperiode) 
4. Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter 

med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. (afsluttes i 2. skoleperi-
ode) 

 

Natur og udeliv 

3. Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativi-

tet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værk-
sted og i naturen. (afsluttes i 2. skoleperiode) 

5. Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturople-
velser til den pædagogiske målgruppe. 
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Valgfrit uddannelsesspecifikt fag:  
Understøttende undervisning – varighed 5 dage 

I dette forløb skal du med en gruppe lave en aftale med en 0. klasse. Du skal 
observere hvordan de arbejder med understøttende undervisning og derudover 

skal du også selv prøve at stå for understøttende undervisning. Du skal plan-
lægge understøttende undervisning ud fra fagmålene og bruge SMTTE model-

len som planlægningsredsskab. 
 

FAGMÅL 

1. Eleven kan anvende viden om didaktiske begreber til at deltage i planlæg-

ning og igangsættelse af aktiviteter der fremmer læring, udvikling og trivsel. 

2. Eleven kan anvende viden om læreprocesser og kreative aktiviteter i det 
pædagogiske arbejde med at øge børn og unges motivation og sociale kom-

petencer.  
3. Eleven kan anvende viden om psykologiske og pædagogiske processer og 

tilgange til at understøtte ro og fordybelse i den pædagogiske praksis.  
4. Eleven kan selvstændigt afprøve digitale- og sociale medier som redskaber 

til læring, formidling og dokumentation. 
 

 
Påbygning med valgfrie uddannelsesspecifikfag:  

Digital pædagogisk praksis – varighed 5 dage  

I dette forløb skal du arbejde med barnets sociale liv med digitale medier. Du 
skal bl.a. lave en kampagne, arbejde med digital bevægelse. Der vil være et 

praksisbesøg, som du skal selv arrangere, planlægge, gennemføre og evalu-
ere.  

 

FAGMÅL 

Avanceret  
1. Eleven kan anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer til at 

observere hvordan gruppedynamikker påvirkes ved inddragelsen af sociale- 
og digitale medier i den pædagogiske praksis. 

2. Eleven kan anvende viden om sociale og digitale mediers betydning for 
den pædagogiske målgruppes vurdering af egne æstetiske og kreative pro-

dukter, til at reflektere over inddragelsen af sociale- og digitale medier i en 

pædagogisk aktivitet.  
3. Eleven kan anvende viden om motivation og demotivation hos forskellige 

pædagogiske målgrupper, til at inddrage sociale- og digitale medier som red-
skab til at motivere målgruppen til at deltage i fysisk udviklende aktiviteter. 

Ekspert 
1. Eleven kan anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer til 

målrettet at observere hvordan gruppedynamikker påvirkes ved inddragelsen 
af sociale- og digitale medier i den pædagogiske praksis.  

2. Eleven kan anvende viden om sociale og digitale mediers betydning for 
den pædagogiske målgruppes vurdering af egne æstetiske og kreative pro-

dukter, til at vurdere og begrunde inddragelsen af sociale- og digitale medier 
i en pædagogisk aktivitet.  
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3. Eleven kan anvende viden om motivation og demotivation hos forskellige 
pædagogiske målgrupper, til at vurdere og begrunde inddragelsen af sociale- 

og digitale medier som redskab til at motivere målgruppen til at deltage i fy-
sisk udviklende aktiviteter 

 

 
Valgfag – varighed 10 dage 

Du kan vælge mellem følgende:  
 Engelsk niveau D (særligt hvis du gerne vil opnå denne videreuddannel-

seskompetence) 
 Lokalt udarbejdede valgfag (en række af de valgfrie uddannelsesspeci-

fikke fag er udarbejdet som faglige tillægsfag). Du arbejder faget/fagene 
som fjernstudie. Du vil indledningsvist få et mundtligt oplæg, hvorefter 

du selvstændigt eller i gruppe arbejder med fagområdet med mulighed 
for vejledning undervejs. Du afslutter faget med en fremlæggelse. 
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Læringsforløb på skoleperiode 3 
 

Læringsforløb 3a 
”Normalitet og afvigelse” - varighed 10 dage 

I de 2 første dage af forløbet skal du efterbehandle din 2. praktikperiode, her 

vil du skulle reflektere over dine praktikmål ud fra din PASS erklæring fra dit 
praktiksted, din praktikoplevelse og din praktikopgave. Du vil også få introduk-

tion til indholdet af 3. skoleperiode. 
De næste 8 dage skal du i gang med et historisk tilbageblik på normalitet og 

afvigelse og derefter arbejde med den nuværende tilgang til mennesker med 
psykiske udfordringer og handicaps. Her bliver du introduceret til den dynami-

ske omsorgsmodel og hvordan kunst kan bruges i det pædagogiske arbejde 
med mennesker, der har psykiske udfordringer.  

Til slut i forløbet skal du arbejde i en gruppe med fordybelse i et emne omkring 
den historiske fortælling om normalitet og afvigelse. Dit arbejde skal ende ud i 

en udstilling af dit emne og fremlægges for holdet. 
 

FAGMÅL 

Pædagogik 
6. Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til 

etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis. 
7. Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning 

for dannelse og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse. 
8. Eleven kan anvende viden om etableringen af den pædagogiske sektor og 

bevægelsen fra forsorg og pasning til udvikling og læring, til at forstå egen 
fagprofessionelle rolle. 

 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

8. Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at 

igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og delta-
gelse i fællesskaber. 

 
Læringsforløb 3b  

Den pædagogiske assistents opgaver i forhold til støtte af udsatte børn 
og unge - varighed 10 dage 

I dette læringsforløb får du viden om udsatte unge, som lever på kanten af 
samfundet med problemer i form af psykisk sygdomme, misbrug, hjemløshed 

etc. Også kaldet for psykosociale problemer. Du vil arbejde med at kunne 

møde sårbare og socialt truede unge. De første 5 dage i læringsforløbet vil 
være en blanding af oplæg, besøg, vidensdeling og videnssøgning arbejde med 

læringsopgaver. De efterfølgende 4 dage vil I skulle fordybe jer temaet ´Den 
pædagogiske assistents opgaver i forhold til støtte af udsatte børn og unge. 

Den 10. dag skal jeres fordybelse munde ud i en fremlæggelse af den viden I 
har tilegnet jer, som I skal formidle kreativt for resten af holdet.  

 

FAGMÅL 
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Sundhed i den pædagogiske praksis 
3. Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sund-

hed, trivsel og socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pæda-
gogisk aktivitet. 

4. Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbe-
vidsthed og   identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. 

6. Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når 

der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe. 
 

Pædagogik 
1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retnin-

ger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes 
trivsel, udvikling og læring. 

5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 
understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring 

af hverdagen. 
10. Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underret-

nings-, oplysnings - og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning 

i den pædagogiske sektor. 
13. Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske mål-

gruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i 
samspillet og samværet. 

14. Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med 
den pædagogiske målgruppe. 

 
 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

3. Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstæn-
digt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne til at indgå i re-

lationer. 
6. Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den 

pædagogiske 
 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 
1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at 

indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, 
familie, kollegaer og andre fagpersoner. 

3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerken-

dende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. 
4. Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vej-

ledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og 2+3pårørende. 
5. Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig 

formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårø-
rende. 

6. Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssik-
ring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagperso-

ner. 
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7. Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå 
professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og 

andre faggrupper. 
8. Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer 

og andre fagpersoner. 
9. Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthånd-

teringsstrategier og voldsforebyggelse. 
 

 

 

Læringsforløb 3c  
Funktionsnedsættelse og handicap - varighed 5 dage 

I forløbet vil du få viden om FN's handicapkonventionen, der beskriver handi-
cappedes rettigheder og ret til indflydelse på eget liv. Du vil komme til at ar-

bejde med nogle af de dilemmaer, du kan støde på i arbejdet med mennesker 

med funktionsnedsættelse og handicap. Som afslutning af læringsforløbet, skal 
I udarbejde en virksomhedsplan på institutionens hjemmeside. Her vil du blive 

evalueret på det faglige og kreative indhold på hjemmesiden. 
 

FAGMÅL 

Pædagogik 

5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 
understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring 

af hverdagen. 
11. Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærds-

opgave der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lo-
kale retningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutions-

niveau. 

12. Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisati-
oner, der kan inddrages i det tværfaglige samarbejde. 

 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 
udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 

5. Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsiden-
titet, til at understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitets-

dannelse. 

9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til 
selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pæ-

dagogiske målgruppes læring og udvikling. 
11. Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsæt-

telser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med 
den pædagogiske målgruppe. 
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Læringsforløb 3d  
Personlig og praktisk omsorg for mennesker med handicap - varighed 

7 dage 
I læringsforløbet arbejder du med læring ved at løse forskellige udfordringer og 

opgaver på bostedet Møllevang. På Møllevang bor der voksne mennesker med 
forskellige grader af fysiske og psykiske handicaps. Du skal øve dig i at støtte 

et menneske med at få opfyldt deres behov gennem dagligdags aktiviteter her-
under personlig hygiejne, nærhed og sex og arbejde pædagogisk med prakti-

ske arbejdsopgaver og måltider i hjemmet, og kunne dokumentere dit arbejde. 
 

FAGMÅL 

Sundhed i den pædagogiske praksis 
1. Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 

i den pædagogiske, samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager 
psykiske, fysiske og sociale forhold. 

3. Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sund-
hed, trivsel og socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pæda-

gogisk aktivitet. 
4. Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbe-

vidsthed og   identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. 
7. Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, 

til at tage ansvar for egen personlige hygiejne. 
9. Eleven kan anvende viden om lokale procedurer og handle i forhold til 

egen rolle og ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. 

 

Pædagogik 

9. Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og 
Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis 

 

Digital kultur 

1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pæda-

gogiske aktiviteter. 
2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at 

arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen 
af digitale- og sociale medier. 

6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale me-
dier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den 

pædagogiske målgruppe. 
7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kom-

munikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. 
8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i 

brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. 
 

Arbejdsmiljø og ergonomi 

1. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergo-
nomiske arbejdsmiljø, til at planlægge og udføre arbejdsopgaver. 
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2. Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver 
herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved 

hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. 
 

 

Læringsforløb 3e 
Velfærdsteknologi - varighed 2 dage 

I dette læringsforløb får du kendskab til velfærdsteknologi. Du vil blive introdu-
ceret til, hvornår og hvordan du som Pædagogisk Assistent kan tænke hjælpe-

midler og velfærdsteknologi ind i din arbejdsdag. Du vil også få indblik i, hvor-
dan velfærdsteknologi kan medvirke til, at borgere med nedsat funktionsevne 

kan klare sig uden hjælp, altså blive selvhjulpne, og derved øge livskvaliteten 
hos borgeren. Den første dag vil være en blanding af små film, oplæg og selv-

stændigt arbejde. På 2. dagen udarbejder du en case, som byttes og besvares 
af en anden gruppe. 

 

FAGMÅL 

Digital kultur 

6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale og digitale me-
dier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den 

pædagogiske målgruppe. 
 

 
Læringsforløb 3f 

Digitale medier i specialområdet - varighed 3 dage 
I dette læringsforløb skal du den første dag undersøge hvilke behov og ønsker 

brugere og personale på Skovly har i forhold til digitale medier. Du skal aftale 

hvilken digital udfordring du skal tage hånd om og derefter skal du på 2 dagen 
afprøve dine løsningsforslag i praksis på Skovly. Her skal du vejlede brugerne 

og personale i brug af digitale medier og du skal hjælpe dem i gang med en 
proces for brugen af digitale redskaber. Forløbet afsluttes med 2 opgaver hvor 

du dokumenterer dit pædagogiske forløb. 
 

FAGMÅL 

Kulturelle udtryksformer og aktivitet 

1. Eleven kan gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for om-
råderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil 

med den pædagogiske målgruppe. 
5. Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske mål-

gruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædago-

giske aktiviteter 
8. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætnin-

ger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddra-
ger og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. 
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9.  Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt 
og i samarbejde med andre at arbejde målrette med   aktiviteter, som frem-

mer målgruppen sociale kompetencer.   
 

Pædagogik 

1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retnin-
ger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes 

trivsel, udvikling og læring. 
2. Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for 

den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og ud-
vikling. 

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og 
kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 

4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine 
iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere in-

stitutionens hverdagspraksis. 
15. Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens 

trivsel, læring og udvikling. 
 

Digital kultur 
1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pæda-

gogiske aktiviteter. 
2. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at 

arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen 
af digitale- og sociale medier. 

7. Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kom-

munikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. 
8. Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i 

brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. 
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Læringsforløb 3g  
Del 1: Fysisk aktivitet for mennesker med handicap - varighed 2 dage 

Del 2: Fysisk aktivitet for mennesker med handicap - varighed 5 dage 
 

Del 1 vil du komme til at lære om -og beskæftige dig med planlægning, gen-
nemførsel og evaluering af fysiske aktiviteter for mennesker med diverse funk-

tionsnedsættelser og handicap. Forløbet vil indebære planlægning, gennemfør-
sel og evaluering af aktiviteter for dine holdkammerater, samt besøg ud af hu-

set. Der vil desuden være både individuelle opgaver og gruppeopgaver. 
 

Del 2 vil du have en dag, hvor du skal have undervisning og selv deltage i 
handicapidræt. Derefter skal du i fire dage arbejde med at planlægge og ud-

føre en aktivitet for unge, der har forskellige handicaps. Aktiviteterne skal fo-

regå i naturen tæt på den skole de unge går på. 
 

FAGMÅL 

Bevægelse og Idræt 

1. Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte 
den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling 

2. Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 
fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter spe-

cifikke udviklings- og læringsområder. 
3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende 

idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevæ-
gelse og møder varierede deltagelsesmuligheder. 

4. Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker 

og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogi-
ske målgruppe. 

5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske 
udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktivite-

ter. 
6. Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så mål-
gruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. 

7. Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge 
aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den 

pædagogiske målgruppe. 
8. Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den 

samfundsmæssige på- virkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner 
og kropsforståelse. 

 

Natur og udeliv 
5. Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturople-

velser til den pædagogiske målgruppe. 
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Læringsforløb 3h 
Pædagogisk tilgange og metoder i specialområdet - varighed 5 dage 

Dette læringsforløb lærer du om de tilgange og metoder, man arbejder med in-
den for det specialpædagogiske område. Som en del af forløbet, skal du ar-

bejde med definitioner af begreber, som hører til inden for specialpædagogik-
ken. Du skal arbejde med film og livshistorier samt livskvalitet. Derudover skal 

du også fordybe dig i noget, der er helt essentielt for dit arbejde som pædago-
giske assistenter, nemlig mødet med andre mennesker. Der vil være besøg fra 

praksis, så du kan få viden om, hvad der helt aktuelt arbejdes med af pædago-
giske tilgange og metoder indenfor specialområdet. 

 

FAGMÅL 

Kulturelle udtryksformer og aktivitet 

8. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætnin-
ger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddra-

ger og understøtter  
9.  Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt 

og i samarbejde med andre at arbejde målrette med   aktiviteter, som frem-
mer målgruppen sociale kompetencer. 

 

Pædagogik 

3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og 

kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 
4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine 

iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere in-
stitutionens hverdagspraksis. 

 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 
udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 

11. Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsæt-

telser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med 
den pædagogiske målgruppe. 
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Læringsforløb 3i 
Arbejdsmiljø og ergonomi - varighed 5 dage 

I dette forløb skal du de første 3 dage arbejde med psykiske arbejdsmiljøpro-
blematikker, som du kan komme ud for i din kommende praksis. Læringsforlø-

bet er bygget op omkring en storyline på bostedet Møllehøj, hvor du hver dag 
får en ny udfordring, som du og dine kollegaer skal finde en løsning på. De 

næste 2 dage skal du arbejde med et arbejdsmiljø emne, som du har gennem-
gået i læringsforløb 3d og 3i. Du skal fremlægge et af emnerne på en kreativ 

måde for resten af holdet.  
 

FAGMÅL 

Arbejdsmiljø og ergonomi 
3. Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, 

til at reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på 
arbejdspladsen. 

4. Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet 
som pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvik-

lingen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 
5. Eleven kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af 

problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. 
6. Eleven kan anvende lokale retningslinjer og procedurer, til at medvirke i 

igangsættelse af kriseberedskab. 
 

 

Læringsforløb 3j 
Projekt og faglig fordybelse - varighed 5 dage 

Du vil i dette forløb fordybe dig i kompetencemålene for din uddannelse. Det er 
vigtigt at du får viden om og styr på hvad der kræves af dig, når du afslutter 

din uddannelse. Den første dag i forløbet skal du arbejde i en lille gruppe med 
at konkretisere kompetencemålene. Derefter skal du arbejde med en selvstæn-

dig opgave, som er bygget op som den afsluttende eksamensopgave, du skal 
lave i den 4. skoleperiode. 

Kompetencemål 

1. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gen-

nemføre og evaluere begrundede pædagogiske forløb. 

2. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pæda-
gogiske mål samt anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige 

pædagogiske praksis. 
3. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for ram-

merne af den gældende lovgivning. 
4. Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der under-

støtter nysgerrighed, trivsel, inklusion og udvikling. 
5. Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsig-

ter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogi-
ske målgruppe. 
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6. Eleven kan selvstændigt skabe rammer for leg og kreative aktiviteter 
samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens ud-

vikling. 
7. Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pæ-

dagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fælles-
skaber. 

8. Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initi-

ativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati i det professionelle møde 
med andre. 

9. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, her-
under etablere og indgå i professionelle relationer med den pædagogiske 

målgruppe. 
10. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes 

mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen. 
11. Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevæ-

gelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. 
12. Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det 

sundhedsfremmende arbejde. 
13. Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt 

igangsætte målrettede fysiske aktiviteter. 
14. Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan 

understøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg. 

15. Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smit-
somme sygdomme i institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje. 

16. Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, 
samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af 

det pædagogiske arbejde. 
17. Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som 

redskab i pædagogiske aktiviteter. 
18. Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt re-

flektere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med 
den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og 

kollegaer. 
19. Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for ar-

bejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et 
godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

20. Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyg-

gende pædagogiske metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på 
arbejdspladsen. 

21. Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle 
samt etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde. 
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Valgfrit uddannelsesspecifikfag: 
Specialpædagogiske metoder 10 dage 

I dette forløb skal du fordybe dig i, hvordan man arbejder med specialpædago-
giske metoder. I forløbet vil du skulle arbejde med teori om hjernens opbyg-

ning og funktion. Du vil arbejde med viden om neuropædagogik, og skulle 
kunne bruge din viden i et selvvalgt praksisforløb. Du vil få oplæg i hvordan 

man arbejder med sikring af kvalitet og dokumentation i det pædagogiske ar-
bejde. 

I praksisforløbet skal du vise, at du kan igangsætte pædagogiske aktiviteter 
for en udvalgt målgruppe og arbejde respektfuldt og ressourceorienteret med 

den enkelte borger. 
Forløbet afsluttes med at gruppen i fællesskab skriver en opgave, der tager 

udgangspunkt i praksisbesøget. Forløbet afsluttes med at gruppen fremlægger 

deres opgave for holdet.  
De første fire dage i forløbet er der videns indsamling. Dernæst to dage til 

planlægning af besøg og to dage til praksisbesøg. De sidste to dage er til pro-
jekt og fremlæggelser. 

 

Fagmål 

1. Eleven kan anvende viden om forskellige specialpædagogiske målgrupper i 
tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter.  

2. Eleven kan anvende viden om pædagogiske målgrupper med udviklings-
forstyrrelser til at igangsætte pædagogiske aktiviteter.  

3. Eleven kan selvstændigt inddrage viden om neuropædagogiske metoder i 
egen pædagogiske praksis.  

4. Eleven kan selvstændigt forholde sig til egen pædagogiske praksis og ar-

bejde respektfuldt med udgangspunkt i den enkeltes behov, forudsætninger 
og selvbestemmelsesret.  

5. Eleven kan anvende viden om metoder til kvalitetssikring til at deltage i 
arbejdet med resultat- og målstyring i forbindelse med handleplaner samt lo-

kale procedure og retningslinjer.  
6. Eleven kan selvstændigt medvirke i tværfaglige praksisfællesskaber, hvor 

der arbejdes med pædagogisk observation som redskab til at dokumentere 
den pædagogiske praksis 
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Prøve i uddannelsesspecifikfag 3 dage 
Formålet med prøven er: 

Du skal vise, at du kan anvende din viden inden for fagets mål. 
Du vil skulle bruge fagets viden til at behandle specifikke udfordringer i en case 

Du skal forklare med viden, teori, metoder og lovgivning, hvordan du vil ar-
bejde med udfordringerne og komme med dine forslag til handlinger. 

 
Praktiske informationer: 

Du får information om hvilket fag, der er blevet udtrukket, 3 uger før prøven 
afholdes. 

Du trækker din case dagen før du skal til prøve og forbereder dig. 
Til prøven medbringer du:  

 Din disposition i 3 eksemplarer: en til dig selv, en til censor og en til ek-

saminator. 
 Dine plancher, PowerPoint eller andre kreative eller nødvendige produk-

ter, du vil tage udgangspunkt i. 
De første 5 minutter er din tid, hvor du fortæller, det du synes, er det vigtigste 

i forhold til casen. GENFORTÆL IKKE CASEN den har vi læst. Derefter fortsæt-
ter vi eksaminationen med samtale i 15 minutter. 

Efter eksaminationen går du ud, og der er votering. 
Efter voteringen får du din karakter. 
 

Læringsforløb på skoleperiode 4 
  

4A Projektskrivning til afsluttende prøve – varighed 8 dage 

Denne skoleperiode er din sidste og indeholder dit afsluttende projekt og 
mundtlige prøve.  

De første dag skal du reflektere over din praktik og skoleforløbets teorier. Det 

er også her, du bestemmer endeligt hvilket emne, du vil fordybe dig i, i din 
projektopgave. Din viden om opgaveskrivning vil blive repeteret, og kompeten-
cemålene, du skal vise du har nået til din prøve, vil blive gennemgået.  

De næste 6 dage arbejder du med projektopgaven, og forbereder din mundt-

lige fremstilling, som tager udgangspunkt i din projektopgave. Der vil være 
vejledning undervejs i din opgaveskrivning. 

Den 8. dag vil være en dag, hvor du kan forberede dig til prøven. 

Afsluttende prøve og dimension – varighed 2 dage 

I løbet af læringsforløb 4A vil du få tildelt en dag og en tid, hvor du skal til den 
afsluttende prøve. Du afleverer din disposition til eksaminator og censor. Du 

har 5 minutter til dit oplæg., som tager afsæt i projektet, men er ikke en gen-
fortælling af det, der allerede er skrevet i projektet. Derefter er der 15 minut-

ter til eksaminationen, som tager afsæt i dit projekt, din position og kan inde-
holde samtlige kompetencemål. Herefter 10 min votering, hvor du ikke delta-

ger. I slutningen af voteringstiden kaldes du ind i eksaminationslokalet og får 
din personlige bedømmelse. 
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Kompetencemål 

1. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gen-

nemføre og evaluere begrundede pædagogiske forløb. 
2. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pæda-

gogiske mål samt anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige 
pædagogiske praksis. 

3. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for ram-
merne af den gældende lovgivning. 

4. Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der under-
støtter nysgerrighed, trivsel, inklusion og udvikling. 

5. Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsig-

ter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogi-
ske målgruppe. 

6. Eleven kan selvstændigt skabe rammer for leg og kreative aktiviteter 
samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens ud-

vikling. 
7. Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pæ-

dagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fælles-
skaber. 

8. Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initi-
ativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati i det professionelle møde 

med andre. 
9. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, her-

under etablere og indgå i professionelle relationer med den pædagogiske 
målgruppe. 

10. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes 

mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen. 
11. Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevæ-

gelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. 
12. Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det 

sundhedsfremmende arbejde. 
13. Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt 

igangsætte målrettede fysiske aktiviteter. 
14. Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan 

understøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg. 
15. Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smit-

somme sygdomme i institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje. 
16. Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, 

samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af 
det pædagogiske arbejde. 

17. Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som 

redskab i pædagogiske aktiviteter. 
18. Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt re-

flektere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med 
den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og 

kollegaer. 
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19. Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for ar-
bejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et 

godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 
20. Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyg-

gende pædagogiske metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på 
arbejdspladsen. 

21. Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle 

samt etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde. 
 

 

Dit skoleforløb afslutter med en dimission, hvor du får overrakt dit eksamens-
bevis. 
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Beskrivelse af grundfag 
(BEK nr. 567 af 03/05/2019) 

 

Dansk C – varighed 10 dage 

Formål  

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forud-

sætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læ-

ring, oplevelse, tolerance og fællesskab. 

Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, 

at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, 

dvs. når ord, billeder, film, animation, lyd og andre midler til kommunikation 

støtter hinanden i en tekst. Faget understøtter også elevens kommunikative 

bevidsthed og færdighed, med henblik på kontekstuel kommunikation. Faget 

bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud 

fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dag-

ligdag. 

Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske be-

redskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i 

erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.  

Fagmål: Dansk niveau C 

Kommunikation: 

1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og 

erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestra-

tegier i forhold til formål og situation 

2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i 

samarbejde og samvær med andre. 

3. Eleven kan reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former 

for kommunikation samt egen rolle og ansvar i kommunikationssituationen 

4. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, 

reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling 

5. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog 

om virksomheders interne og eksterne kommunikation 

6. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster 

inden for erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget 
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Læsning: 

1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og er-

hvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold 

til læseformål, teksttype og kontekst 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med rele-

vans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede 

og gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og ef-

terfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning 

 

Fortolkning: 

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse 

gennem analyse og diskussion af tekster 

2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, 

uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 

3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til 

erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse 

og diskutere og vurdere tolkningen. 

4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, 

uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk di-

alog om sin vurdering 

5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, 

samfund og dagligdag på grundlag af analyse 

 

Fremstilling: 

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, 

varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre 

og situation 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede 

og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er re-

levante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, sam-

fund og dagligdag 

3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og 

erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, 

målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse 

4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentations-

former med relevans for erhverv, uddannelse og samfund 
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Samfundsfag C – Varighed 15 dage 

Formål  

Formålet med faget er, at eleven udbygger sine kompetencer til at deltage som 

aktiv, ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en 

internationaliseret og foranderlig omverden. 

 

Gennem arbejde med væsentlige aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæs-

sige problemstillinger og gennem aktiv stillingtagen til og refleksion over disse, 

styrker eleven sin indsigt i samfundets opbygning, samfundsøkonomien, sty-

rende beslutningsprocesser samt sit kendskab til internationale organisationer. 

Gennem arbejdet med faget styrkes elevens samfundsmæssige og analytiske 

kompetencer samt demokratiske dannelse, og eleven videreudvikler sine evner 

til at forstå, kommunikere om og deltage i samfundets beslutningsprocesser.  

 

Faglige mål og fagligt indhold 

Undervisningen i faget tager sit teoretiske udgangspunkt i tre samfundsfaglige 

hoveddiscipliner: politologi, økonomi og sociologi. Disse discipliner anvendes i 

beskrivelse og analyse af samfundets opbygning og strukturer. Endvidere un-

dervises der i arbejdsmarkedsforhold på det uddannelsesområde, som eleverne 

er under uddannelse til. Endelig inddrages internationale forhold i undervisnin-

gen. 

Faget er opdelt i fire hovedområder med hver sin internationale dimension: Ar-

bejdsmarkedsforhold, politik, sociologi, og økonomi. I afsnit 2.2. fremgår det, 

hvor de fire hovedområder indgår fra niveau F til C. 

 

Fagmål: Samfundsfag - niveau C 

1. Eleven kan diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt 

grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres hold-

ninger og argumenter, 

2. Eleven kan anvende viden og begreber om økonomiske sammenhænge til 

at forklare aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks pla-

cering i det internationale økonomiske samfund, 

3. Eleven kan anvende viden og begreber om det politiske og økonomiske 

system i Danmark og reflektere over løsninger på samfundsmæssige pro-

blemer, 

4. Eleven kan anvende viden og begreber om den teknologiske udvikling, 

samfundsudviklingen og socialiseringsmønstre til at diskuterer samfunds-

mæssige problemer inden for eget uddannelsesområde. 

5. Eleven kan indsamle og kritisk vurdere forskellige informationskilder, for-

mulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper, 

til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge.  
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Valgfag engelsk D – varighed 10 dage 

 

Formål  

Formålet med engelskfaget i erhvervsuddannelserne er at udvikle elevens 

fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kom-

munikative, kulturelle og internationale kompetencer. Formålet med undervis-

ningen er også, at eleverne i faget opnår evne til at forstå og anvende frem-

medsproget, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret og digi-

taliseret verden.  

Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kul-

turer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammen-

hænge. 

Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og 

kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og vare-

tage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. Faget skaber grundlag for, 

at eleverne kan kommunikere på tværs af kulturelle og geografiske grænser i 

almene såvel som faglige sammenhænge.  

 

Faglige mål og fagligt indhold 

De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunika-

tionsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold. 

 

Faglige mål – Engelsk D niveau: 

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunika-

tion, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og 

samfundsforhold. 

 

Kommunikation:  

1. Eleven kan forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner, 

2. Eleven kan forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige 

emner, 

3. Eleven kan udtrykke sig mundtligt med udtalt præcision i et sammenhæn-

gende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner, 

4. Eleven kan redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i 

forskellige teksttyper, 

5. Eleven kan redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde, 

6. Eleven kan deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige og specifikke em-

ner, 

7. Eleven kan udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende 

sprog tilpasset alsidige emner og kontekster, 

8. Eleven kan anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer 

skriftligt inden for alsidige emner, tekster og situationer og 
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9. Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt med 

sikkerhed. 

 

Kommunikationsstrategier (fælles for Niveau D og C) 

1. Eleven kan selvstændigt vælge og anvende lytte- og læsestrategier hen-

sigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, 

2. Eleven kan selvstændigt vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, 

herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, 

3. Eleven kan selvstændigt vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder 

anvende viden om skriveprocessens faser, 

4. Eleven kan selvstændigt anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til 

oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, 

kildesøgning og tekstproduktion og 

5. Eleven kan selvstændigt anvende informationer og kilder kritisk. 

 

Sprogbrug og sprogtilegnelse:  

1. Eleven kan anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante em-

ner, 

2. Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et alsidigt 

ordforråd inden for varierede emner og kontekster, 

3. Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med be-

tydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med sans for 

sprogbrug og 

4. Eleven kan anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for 

struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i er-

hverv, uddannelse og samfund samt almene og personlige forhold. 

 

Kultur- og samfundsforhold: 

1. Eleven kan opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og 

værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og 

almene sammenhænge, 

2. Eleven kan drage sammenligninger og redegøre for forskelle mellem egen 

kultur og andres kultur og 

3. Eleven kan selvstændigt anvende viden om erhverv, kultur og samfund i 

kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller 

som internationalt kommunikationsmiddel 
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Bilag 1: Love og bekendtgørelser 

 
Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser 

som til enhver tid fremgår af PASS´ hjemmeside: www.passinfo.dk 
 

 LBK nr.   51 af 17/09/2019 – Erhvervsuddannelsesloven 
 

 BEK nr. 1619 af 27/12/2019 - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 
 

 BEK nr. 526 af 27/04/2020 - Bekendtgørelse om den pædagogiske assi-
stentuddannelse 

 

 BEK nr. 41 af 16/01/2014 - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i 
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser 

 
 BEK nr. 37 af 15/01/2020 - Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, 

erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddan-
nelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne 

 
 BEK nr. 343 af 08/04/2016 - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de 

almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser 
 

 Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. august 
2020 Link 

 
 

 

http://www.passinfo.dk/
https://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/Lovstof/Uddannelsesordninger
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