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Indledning 
Formålet med den lokale undervisningsplan er at omsætte de overordnede lovgivningsmæssige rammer for 

uddannelsen til lokale forhold, skabe et overblik og informere om uddannelsens indhold, struktur og 

pædagogiske og didaktiske grundlag.  

Skolen har et lokalt uddannelsesudvalg (LUU) med en paritetisk sammensætning jf. erhvervsskoleloven. 

Udvalget består af repræsentanter fra arbejdsgiver, arbejdstager og skolens undervisere og elever. Det lokale 

uddannelsesudvalgs opgaver er at rådgive skolen i uddannelsesspørgsmål og at medvirke til udarbejdelsen af 

LUP. 

LUP er et fælles arbejdsredskab for elever, undervisere, praktiksteder, ledelse og lokale uddannelsesudvalg.  

LUP for Den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med henvisning til følgende love, 

bekendtgørelser og vejledninger:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Skabelon for LUP hovedforløb pr. 18. maj 2015  

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Skoleudvikling/Lokale-

undervisningsplaner   

• Lov om erhvervsuddannelser, LBK nr 1077 af 08/07/2016 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183489 

 

• Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser BEK nr 367 af 19/04/2016 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825  

 

• Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1638 af 15/12/2015 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176494  

• Uddannelsesordning for uddannelsen til pædagogisk assistent 2016 

http://www.passinfo.dk/media/6eab6589-1212-49c9-84cd-

e39f805b16be/627473081/Uddannelsesordninger/Uddannelsesordning%20PAU%202

016.pdf  

 

• Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne, BEK nr 683 af 08/06/2016 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856  

 

Der henvises i øvrigt til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og PASS 

hjemmesider: 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Lovgivning-og-reform/Love-og-

bekendtgorelser  

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/   
 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Skoleudvikling/Lokale-undervisningsplaner
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Skoleudvikling/Lokale-undervisningsplaner
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183489
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176494
http://www.passinfo.dk/media/6eab6589-1212-49c9-84cd-e39f805b16be/627473081/Uddannelsesordninger/Uddannelsesordning%20PAU%202016.pdf
http://www.passinfo.dk/media/6eab6589-1212-49c9-84cd-e39f805b16be/627473081/Uddannelsesordninger/Uddannelsesordning%20PAU%202016.pdf
http://www.passinfo.dk/media/6eab6589-1212-49c9-84cd-e39f805b16be/627473081/Uddannelsesordninger/Uddannelsesordning%20PAU%202016.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Lovgivning-og-reform/Love-og-bekendtgorelser
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Lovgivning-og-reform/Love-og-bekendtgorelser
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-udvalg/Vejledninger-fra-PASS/Klagevejledning
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Generelt om SOSU Østjylland 
 

Praktiske oplysninger 
SOSU Østjylland har Aarhus og Silkeborg som hovedskoler og en afdeling i Skanderborg. 

Der uddannes personale til de syv kommuner samt Region Midt. Skolen samarbejder med 

Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Aarhus, Syddjurs, Samsø og Odder kommuner. 

 

Social- og sundhedsuddannelsen er Danmarks største erhvervsuddannelse med et optag på 

landsplan på over 13.831 årselever i 2015, og pædagogisk assistentuddannelse er den 

tredjestørste med et optag på over 1.900 elever. 

 

Skolens pædagogisk didaktiske grundlag 
Der henvises til skolen hjemmeside http://www.sosuoj.dk 

Elevernes arbejdstid 
Elevernes arbejdstid svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet – dvs. i gennemsnit 37 timer pr 

uge. Læringsaktiviteter og projekter tilrettelægges som skemalagt undervisning i tidsrummet fra kl. 8.15 til 

13.30 og dertil kommer individuel fordybelse, forberedelse og hjemmearbejde svarende til gennemsnitligt 

10 timer pr. uge. 

Arbejdstid- særligt for EUV1 elever 
Undervisningstiden afsluttes dagligt 13.30 og herefter er der studiegrupper og eller studietid frem til kl. 

15.30. Det forventes at alle elever er aktive og bidragende ind i de studierelaterede aktiviteter som ikke er 

undervisning. Undervisningsdagen er at betragte som almindelig arbejdstid, hvorfor fremmøde og 

engagement forventes.   

Kompetencevurdering af elever 
Alle elever er realkompetencevurderet i forbindelse med optaget med henblik på at sikre, at eleven har 

valgt relevante og realistiske niveauer i de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag (talentspor), forstår 

betydningen af at vælge engelsk med henblik på videreuddannelse, samt er godskrevet for allerede 

opnåede niveauer i grundfag, erhvervserfaring og uddannelse. 

Generelle eksamensregler 
Der henvises til Eksamenshåndbogen på skolen hjemmeside http://www.sosuoj.dk   

Der henvises til ministeriets information om Prøver, eksamen og karakterer: 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser Nr. 41 af 16.01.2014  

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Nr. 262 af 20.03.2007  

 

Overgangsordninger 
Der er ikke etableret overgangsordninger. 

http://www.sosuoj.dk/
http://www.sosuoj.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308
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Den pædagogiske assistentuddannelse 1802 – generel information 

Praktiske oplysninger 
Hovedforløbet (uddannelsens speciale) 2 år og 1½ måned, hvoraf skoleundervisningen udgør 47 uger 

fordelt på mindst 3 læringsperioder.  

For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (EUV-forløb), varer 

uddannelsen 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 42 uger. Læringsperioderne deles for EUV forløb op i 3 

læringsforløb. 

Som udgangspunkt samlæses alle elevtyper på holdene, men der kan oprettes EUV-hold såfremt der er 

tilstrækkeligt elevgrundlag. 

 

Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag 
Der gennemføres en helhedsorienteret undervisning, og derfor inddrages en række forskellige pædagogiske 

og didaktiske principper i tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne. Det være sig anvendelsesorienterede-, 

differentierings-, kollaborative-, praksisnære-, problemløsnings-, og tværfaglige principper.  

Formålet med helhedsorienteret undervisning er at understøtte elevernes motivation og faglige udbytte af 

undervisningen. For at sikre den helhedsorienterede undervisning arbejdes der bl.a. med: 

• Differentiering, så alle eleverne, uanset forudsætninger, bliver udfordret og udvikler deres kom-

petencer bedst muligt. Differentiering omfatter undervisningsdifferentiering, niveaudeling og 

talentspor. Differentiering betyder, at læreren tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger i 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. Læreren forklarer fagligt stof, giver 

feedback, støtter og motiverer eleverne på forskellige måder, der passer til elevernes 

forudsætninger.  

• Kollaborativ læring, så eleverne trænes i at samarbejde og styrke deres evne til idéskabelse. 

• Praksisnær undervisning (herved forstås en praksisbaseret, praksisnær eller -relateret 

undervisning), så eleverne kommer til at forstå og afprøve deres viden i praksis. Formålet er bl.a. at 

motivere eleverne for at lære og styrke deres læringsudbytte, fordi de kan de se en mening med 

det, de lærer. Læreren kobler undervisningen, der foregår i klasseværelset, til den pædagogiske 

praksis. Koblingen kan eksempelvis dreje sig om, at læreren beder eleverne om at give eksempler 

fra praktikken, der illustrerer et tema fra skoleundervisningen. Eller læreren beder eleverne om at 

anvende en teori, princip eller regel, de har lært i skolen, til at løse en praktisk opgave i praktikken 

eller ved en simulationsopgave. 

Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings inspirationsmateriale om 

pædagogiske principper: 

http://www.emu.dk/sites/default/files/p%C3%A6dagogisk%20principper%20EUD_07-2016.pdf  

 

Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger 

Alle elever er realkompetencevurderet i forbindelse med optaget på GF2PAU. GF2- eleven opfylder som 

udgangspunkt alle overgangskravene til PAU. Ved starten på PAU kompetencevurderes eleven af 

uddannelsesvejlederen inden for de første 2 uger med henblik på at sikre, at eleven har valgt relevante og 

realistiske niveauer i de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag (evt. talentspor), forstår betydningen af at 

vælge engelsk som valgfag, samt er godskrevet for allerede opnåede niveauer i grundfag, erhvervserfaring 

og uddannelse.  

http://www.emu.dk/sites/default/files/p%C3%A6dagogisk%20principper%20EUD_07-2016.pdf
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Ansøgere over 25 år (EUV) deltager i RKV af ½ dags varighed forud for uddannelsesstart, og der udarbejdes 

en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen gennemgås, justeres og konfirmeres inden for de første 2 uger af 

uddannelsen.  Elevens valg af valgfri uddannelsesspecifikke fag og talentspor skal fremgå af elevens 

personlige uddannelsesplan. 

 

RKV for ansøgere over 25 år (EUV-elever) starter med, at ansøgeren udfylder en arbejdsgivererklæring, 

således at ansøgeren kan indplaceres som EUV1, EUV2 eller EUV3. Derefter vurderes elevens øvrige 

formelle og uformelle kompetencer af uddannelsesvejlederen og evt. faglærere via skriftlig dokumentation, 

samtaler og evt. konkrete tests eller opgaveløsninger. Der udarbejdes en uddannelsesplan til ansøgeren. 

 

Undervisningen i den pædagogiske assistent uddannelse 
Den teoretiske del af uddannelsen til pædagogisk assistent består af både grundfag, obligatoriske 

uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag. Fagene indgår i uddannelsen som 

monofaglige timer eller som en del af de tværfaglige temaer og projekter, gennem uddannelsen arbejdes 

der helhedsorienteret med fag. 

Læringsperiode 1 Læringsperiode 2 Læringsperiode 3 

Varighed 14 uger  Varighed 18 uger Varighed 11 uger 

Temaer: 

1, 2, 3 og 4 

Temaer: 

1, 2, 3 og 4 

Temaer: 

1, 2 og 3 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag, 

1 uge 

Valgfag,  

2 uger 

Prøve: 

Uddannelsesspecifikke fag 

 Valgfrie uddannelsesspecifikke fag, 

2 uger 

Afsluttende prøve 

 Grundfagsprøver 

 

 

 

Talentspor og valgfag 

Talentspor 
På PAU har eleven mulighed for at vælge et talentspor, hvor mindst 25 % af uddannelsens hovedforløb 
foregår på et højere niveau (ekspertniveau) end det obligatoriske (avanceret). 
Uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet kan være obligatoriske eller valgfri. 

• Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag er knyttet til specialet den pædagogiske 

assistentuddannelse 

• Valgfri uddannelsesspecifikke fag vælger eleven blandt de fag, der udbydes i den gældende 

uddannelsesordning. Der skal altid have mindst to fag at vælge mellem. Faget oprettes såfremt der 

er min. 14 elever.  

Lokale forhold med små hold betyder, at der ikke er grundlag for at vælge mellem 2 valgfri 

uddannelsesspecifikke fag. 

 

Præstationsstandarder  
De obligatoriske uddannelsesspecifikke fag kan give eleven forskellige præstationsstandarder: 

• Begynderniveau 
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• Rutineret niveau 

• Avanceret niveau 

• Ekspert niveau, er frivilligt og vælges ved uddannelses start, indskrives i uddannelsesaftalen og 

betegnes talentspor. 

De enkelte præstationsstandarder udfoldes i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 367 af 

19/04/2016, § 34, stk.1. 

 

Valgfag 

Skolen tilbyder undervisning i mindst ét fremmedsprog ud over engelsk samt undervisning i etablering af 

selvstændig virksomhed, herunder innovation. Undervisningen foregår på andre uddannelsesinstitutioner.  

De øvrige valgfag fremgår af skolens hjemmeside: 

http://www.sosusilkeborg.dk/uddannelser/praktiksamarbejde/ hvor der findes et valgfagskatalog og 

yderligere information om talentspor. 

 

Skoleundervisningen er delt op i 3 læringsperioder: 

 

Læringsperiode 1: 14 uger Temaer 

Tema 1  Intro og børns leg 

Tema 2 Udvikling og trivsel 

Tema 3 Aktiviteter i den pædagogiske praksis  

Tema 4 Kommunikation og samarbejde 

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, 1 uge Naturen som pædagogisk læringsrum 

Læringsperiode 2: 17 uger Temaer 

Tema 1  Aktiviteter og læring  

Tema 2 Samfund og kultur 

Tema 3 Kommunikation og sprogets betydning 

Tema 4 Mennesker med særlige behov 

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, 2 uger Specialpædagogiske metoder 

Valgfag, 2 uger Engelsk eller ”Sproget ind og ud” og ”Kreativitet og æstetik” 

Prøver: Prøve i områdefag 

Læringsperiode 3: 11 uger Temaer 

Tema 1  Inklusion 

Tema 2 Aktiviteter og sundhed 

Tema 3 Faglig identitet  

Prøver: Obligatorisk uddannelsesspecifikt fag og afsluttende prøve 

  

Bedømmelsesplan for skolevejledning og standpunktskarakterer 

Det er fagmålene, der danner udgangspunkt for bedømmelsen af eleven, såvel i forbindelse med den 

løbende bedømmelse som i forbindelse med afgivelse af standpunktskarakterer og eksamenskarakterer. 

Der er til enhver tid tale om en helhedsbedømmelse. Delkarakteren eller standpunktskarakteren skal tage 

højde for, i hvor høj grad eleven opfylder målene for det givne niveau på det givne tidspunkt. 

Skolens undervisere foretager både en løbende og en afsluttende bedømmelse af eleverne. 

http://www.sosusilkeborg.dk/uddannelser/praktiksamarbejde/
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Den løbende (formative) bedømmelse tager afsæt i, at underviseren giver eleven en tilbagemelding, om 

hvordan det går med elevens fremgang i faget. Formålet med den formative bedømmelse er derfor at 

styrke og forbedre det fremtidige arbejde med henblik på en forbedring af fremtidige kompetencer. 

Den formative bedømmelse har fremtiden for øje, således at bedømmelsen også lægger op til at angive, 

hvilke forhold eleven skal arbejde videre med for at blive endnu bedre. Det karakteristiske for den 

formative bedømmelse er, at den er med til at udvikle det, der bedømmes.  

De løbende bedømmelser foregår når der i slutningen af hver læringsperiode udstedes skolevejledninger i 

de uddannelsesspecifikke fag og i grundfagene. Underviserens afgivelse af delkarakter danner grundlag for 

en samtale med eleven om styrkesider og udviklingsbehov i faget.  

 

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de planlagte læringselementer er gennemført.  

Sådan bedømmes: 

Praktikuddannelsen Godkendt/ ikke godkendt 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Bestået/ikke bestået 

Valgfag Gennemført/ikke gennemført 

Grundfag og de uddannelsesspecifikke fag 7-trins skalaen 

Den afsluttende prøve 7-trins skalaen 

 

Eksamenskarakteren tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af de faglige kompetencer, som eleven har 

fået lejlighed til at dokumentere i eksamensforløbet ud fra eksamensopgaverne.  

Der henvises i øvrigt til skoens hjemmeside vedr. klageregler, prøve på særlige vilkår og 

Eksamenshåndbogen. www.sosuoj.dk   

   

Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Skolens undervisere er fagprofessionelle med en mellemlang eller lang videregående uddannelse fra det 

pædagogiske område.  

Faglig og didaktisk kompetenceudvikling og de erhvervspædagogiske kompetencer prioriteres højt, og alle 

undervisere har eller er i gang med en erhvervspædagogisk diplomuddannelse eller har tilsvarende 

erhvervspædagogiske kompetencer. En del undervisere har, eller er i gang med, en masteruddannelse 

inden for et fagligt eller pædagogisk relevant område. Underviserne på PAU har ligeledes efteruddannelse 

inden for natur- og friluftsliv, it, kreative aktiviteter, musik, rytmik og idræt, og underviserne deltager i 

kortere virksomhedsophold og gennemfører praktikbesøg hos elever i praktikdelen af uddannelsen. 

Skolen råder over ressourcer og udstyr, der understøtter fagene i uddannelsen. Der kan nævnes gode 

lokaler til kreative aktiviteter og undervisningskøkken, udstyr til friluftsliv og aktiviteter i naturen, klassesæt 

med IPads og gode muligheder for at bruge naturen i skolens nærhed. 

 

http://www.sosuoj.dk/
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Undervisningens indhold 

Temaer i læringsperiode 1 (75 dage) 

 

Læringsperiode 1, indeholder 4 temaer: 

• Intro og børns leg 

• Udvikling og trivsel 

• Kommunikation og samarbejde 

• Aktiviteter i pædagogisk praksis  

 

Temaerne i læringsperiode 1 præsenterer eleven for grundlæggende pædagogiske begreber, der med afsæt i 

elevens erfaringer fra egen praksis, skaber fundamentet for eleven som bevidst og reflekterende praktiker.  

Temaerne i læringsperioden planlægges som helhedsorienterede og tværfaglige projekter, hvor det sikres at 

fagmål fra både de uddannelsesspecifikke fag og grundfagene, skaber sammenhængende og praksisnær 

undervisning. 

I læringsperioden har eleven to uger med valgfri uddannelsesspecifikt fag.  

 

 

Tema 1- Intro og børns leg 

Varighed: 14 dage: 

 

Temaet skal introducere eleven til koblingen mellem praksis og uddannelsens teoretiske del.  

Som noget af det centrale i dette tema, arbejdes der med børns leg og legens betydning for udvikling og 

trivsel. Eleverne opnår forståelse for legens væsen, og hvordan den pædagogiske assistent kan 

tilrettelægge og understøtte børns og børnegruppers leg.  

Undervisningen tilrettelægges således, at der arbejdes med legens betydning for børns udvikling, trivsel 

og læring, fra forskellige teoretiske perspektiver. Desuden trænes elevens evne til at lave observationer og 

målrettet analyse af disse, ved et besøg i praksis.  

  

Eleverne arbejder med holddannelse og betydningen af eget ansvar for trivsel og gode sociale og faglige 

relationer, både i klasserummet og på praktikpladsen.  

Eleven støttes i at danne sociale og faglige netværk til brug i de kommende temaer, gennem 

læringsperioderne.  

 

Læringsperioden starter med 1 introdag, hvor eleverne lærer hinanden at kende og hvor der i høj grad 

arbejdes med etableringen af en god klasserumskultur. 

 

 

 

 

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 
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Tema 2 – Udvikling og trivsel 

Varighed: 26 dage 

 

Eleven bliver i dette tema introduceret for begreber, der giver en grundlæggende forståelse af børns 

udvikling og trivsel. Der bliver præsenteret teori, hvor eleven forholder sig til udviklingspsykologi og 

identitetsudvikling. Eleven bliver i stand til at identificere socialiserende faktorer, og forholde sig til den 

pædagogiske assistents rolle og ansvar heri.  

Fagene pædagogik, psykologi og digital kultur er væsentlige.  

 

Eleven præsenteres, for betydningen af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde for 

målgruppens trivsel og udvikling. 

Eleven arbejder desuden med dokumentation og dokumentationsformer.  

 

Eleven arbejder på dette tema endvidere med socialisering og identitetsudvikling i et samfundsmæssigt 

perspektiv. Det vægtes, at eleverne forholder sig til kompleksiteten i læring, udvikling og trivsel. 

I dette tema indgår grundfaget samfundsfag. 

 

 

 

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. (mål 15)   

Psykologi 2 

Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og 

udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. (mål 2)   

Digital kultur 7 

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

kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 

7) 

B/I 2 

Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 

fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke 

udviklings- og læringsområder. (mål 2) 

K/A 6 

Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den 

pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. (mål 6) 

Natur og udeliv 1 

Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen 

som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. (mål 1)    

Natur og udeliv 2 

Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte 

den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske 

udvikling. (mål 2)   

Kommunikation 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. (mål 7) 

Kommunikation 9 

Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, 

konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse. (mål 9) 
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I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Sundhedsfag 1 

Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende arbejde i den pædagogiske praksis samt 

kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds betydning 

for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde. (mål 

1)  

Sundhedsfag 5 

Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale 

procedurer for hygiejne til at vurdere og begrunde det konkrete 

arbejde for at forebygge infektioner. (mål 5)    

Sundhedsfag 7 

Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere 

den pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige 

hygiejne. (mål 7)   

Sundhedsfag 8 

Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative 

processer for at bryde smittekæden og mindske risikoen for 

institutionsinfektioner. (mål 8)   

Psykologi 1 

Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes 

psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og 

udvikling. (mål 1)  

Psykologi 2 

Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes 

leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske 

teorier. (mål 2)   

Psykologi 3 

Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til 

selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, 

til at indgå i relationer. (mål 3)  

Psykologi 4 

Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til 

at understøtte udvikling, læring og trivsel. (mål 4)  

K/A 6 

Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der 

understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og 

læring. (mål 6)  

B/I 1 

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

understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og 

sociale udvikling. (mål 1)  

B/I 5 

Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes 

motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre 

sansemotoriske aktiviteter. (mål 5)  

Pædagogik 13 

Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske 

målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for 

anerkendelse i samspillet og samværet. (mål 13)   

Pædagogik 14 

Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet 

med den pædagogiske målgruppe. (mål 14)   

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. (mål 15)   
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Samfundsfag C1 

Eleven kan diskutere samfundsmæssige problemer på et 

samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og 

formidle andres holdninger og argumenter (mål 1) 

Samfundsfag C4 

Demonstrere grundlæggende viden om samfundsudvikling og 

socialiseringsmønstre (mål 4) 

Digital kultur 5 

Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes 

legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den 

pædagogiske praksis. (mål 5)  

Natur og udeliv 2 

Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder 

som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes 

socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. (mål 2)   

 

 

 

 

Tema 3 – Kommunikation og samarbejde 

Varighed: 13 dage 

 

I dette tema arbejder eleven med kommunikation og samarbejde i pædagogisk praksis. Eleven lærer 

konflikthåndtering og opnår en forståelse for kommunikationens betydning for et godt arbejdsmiljø. 

Eleven bliver bevidst om kommunikationens betydning for den professionelle pædagogiske assistents 

rolle og kan anvende denne viden i samarbejdet med den pædagogiske målgruppe, pårørende og kolleger. 

 

Det centrale i dette tema er elevens viden om og evne til at forholde sig til at sikre et godt arbejdsmiljø. I 

overensstemmelse med elevens opnåede viden og færdigheder i kommunikation og samarbejde, bliver 

eleven også bekendt med arbejdsmiljølovgivning og relevante arbejdsmiljøaktører. 

 

I samfundsfagsundervisningen arbejdes der med det danske folkestyre, samt samfundsøkonomiske 

forhold. 

 

Eleven arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med fagene. 

I dette tema indgår grundfaget samfundsfag.  

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Kommunikation  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. (mål 1)   

Kommunikation  2  

Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i 

professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. (mål 2)   

Kommunikation  8  

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

fagpersoner. (mål 8)   
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Kommunikation  9  

Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, 

konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse. (mål 9)   

Kommunikation  10  

Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den 

pædagogiske målgruppe. (mål 10)  

Samfundsfag  D2  

Redegøre for samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og den offentlige og private sektors økonomi (mål 2)  

Samfundsfag  C3  

Forklare grundlæggende forhold i det danske folkestyre ud fra enkle og konkrete 

eksempler (mål 3)  

Samfundsfag  C5  

Indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og 

formidle denne information (mål 5)  

Psykologi  6  

Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter. (mål 6)   

Psykologi  9  

Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt 

og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes 

læring og udvikling. (mål 9)   

Pædagogik  12  

Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan 

inddrages i det tværfaglige samarbejde. (mål 12)     

Pædagogik  13  

Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt 

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

(mål 13)    

B/I  4  

Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 

indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe. 

(mål 4)   

B/I  8  

Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den 

samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og 

kropsforståelse. (mål 8)  

 

 

 

 

Tema 4 – Aktiviteter i den pædagogiske praksis 

Varighed: 18 dage 

 

I dette tema dygtiggør eleven sig i at planlægge, organisere, gennemføre og evaluere pædagogiske 

aktiviteter. 

Eleven arbejder tværfagligt og helhedsorienteret i kreative processer, hvor den pædagogiske målgruppes 

fantasi og kreativitet styrkes. Gennem simulering og eksperimenterende gruppearbejde arbejdes der med 

planlægning og udvikling af pædagogiske aktivister, hvor sociale medier og digitale platforme indgår 

Der arbejdes ligeledes med aktiviteter der fremmer sundhed og bevægelse. 

 

Eleverne arbejder med forskellige perspektiver i planlægning og gennemførelsen af pædagogiske 

aktiviteter. Samfundsmæssige udfordringer såsom bæredygtighed, sundhed og identitetsdannelse gennem 

sociale medier indgår i temaet. 
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For at kvalificere elevens kompetence i planlægning, gennemførsel og evaluering af aktiviteter, arbejdes 

der med iagttagelse og observationer.  

 

I dette tema, hvor der arbejdes med pædagogiske aktiviteter og iagttagelse og observationer, er der særligt 

fokus på koblingen mellem de teoretiske rammer og de praktiske aktiviteter. Planlægning, gennemførsel 

og evaluering af udvalgte aktiviteter, samt observation og iagttagelse af disse, gennemføres og afprøves 

ved besøg i praksis. 

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

Pædagogik  1  

Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og 

metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. (mål 

1)    

Pædagogik  4  

Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere 

egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis. (mål 

4)   

K/A  1  

Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, 

drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske 

målgruppe. (mål 1)   

K/A  2  

Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte aktiviteter 

med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted. (mål 2)   

B/I  2  

Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde 

rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og 

læringsområder. (mål 2)     

Natur og 

udeliv   1  

Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som 

sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. (mål 1)  

Natur og 

udeliv  3  

Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem 

innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. (mål 3)   

Natur og 

udeliv  4  

Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at 

inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. (mål 4)  

Digital kultur  1  

Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske 

aktiviteter. (mål 1)    

Digital kultur  3  

Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, 

identitets- og relationsdannelse. (mål 3)  

Digital kultur  4  

Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på 

kreative og æstetiske udtryksformer. (mål 4)    

Sundhedsfag  2  

Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under 

hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. (mål 2)   

Sundhedsfag  3  

Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og 

socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet. (mål 3)   

Sundhedsfag  6  

Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad 

til eller sammen med den pædagogiske målgruppe. (mål 6) 
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1 valgfrit uddannelsesspecifikke valgfag Varighed: 5 dage 

 

Naturen som pædagogisk læringsrum  

Alle fagene er beskrevet i uddannelsesordningen. De valgfri uddannelsesspecifikke fag afspejler faglige 

områder, der har særlig bevågenhed for arbejdsgiverne. 

Det valgfrie uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges, så eleven har mulighed for at fordybe sig og tone 

sin uddannelse i fagligt afgrænsede felter inden for den pædagogiske assistents jobområde.  

Undervisning foregår projektorienteret, og eleverne udarbejder i grupper et produkt, hvor der indgår en 

fremstilling som afslutning på ugen.  

Fagene vurderes som bestået/ikke bestået, og fagene skal bestås. 

 

 

 

Temaer i læringsperiode 2 (90 dage) 

 

Læringsperiode 2 fordeler sig om fire temaer: 

 

• Samfund og kultur 

• Aktiviteter og læring 

• Kommunikation og sprogets betydning 

• Mennesker med særlige behov 

 

Temaerne i læringsperiode 1 præsenterer eleven for grundlæggende pædagogiske begreber, der med et 

fortsat afsæt i elevens erfaringer fra praksis, skaber fundamentet for eleven som bevidst og reflekterende 

praktiker.  

 

Læringsperiode 2. har som overordnede temaer kultur, kommunikation og læring. Eleverne opnår i dette 

tema også viden inden for special- og socialpædagogikken.  

Elevernes erfaringer fra 2. praktikperiode inddrages i arbejdet med valgte og kendte pædagogiske 

udfordringer og problemstillinger. 

Som på læringsperiode 1 planlægges undervisningen som helhedsorienterede og tværfaglige projekter, hvor 

det sikres, at fagmål fra både de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og grundfagene, skaber 

sammenhængende og praksisnær undervisning. 

 

I læringsperioden har eleven 2 uger med valgfag. Grundfaget engelsk på D-niveau kan vælges som valgfag. 

Grundfagene afsluttes efter læringsperiode 2 og grundfagsprøven gennemføres i slutningen af 

læringsperioden. Læringsperiode 2 indeholder monofaglige dage med dansk og samfundsfag for at forberede 

eleverne til grundfagsprøven. Der udtrækkes ét af fagene dansk eller samfundsfag til grundfagsprøven. For 

elever, der har valgt engelsk udtrækkes faget til grundfagsprøven blandt alle 3 grundfag.  
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I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

Samfundsfag  C3  

Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at 

formulere løsninger på samfundsmæssige problemer (mål 3)  

Samfundsfag  C4  

Anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at 

forklare og reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde (mål 

4)  

Samfundsfag  C5  

Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål 

og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge 

(mål 5)  

Samfundsfag  C2 

(OBS: Monofaglig)  

Anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og forholde 

sig til aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det 

internationale økonomiske samfund (mål 2)  

Psykologi  7  

Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydningen af kulturelle forskelligheder i 

igangsættelsen af pædagogiske aktiviteter. (mål 7)   

Digital 

Kultur  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. (mål 2)    

Digital 

Kultur  8  

Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af 

digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis (mål 8)  

Pædagogik  7  

Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning for dannelse og 

opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse.  (mål 7)  

Pædagogik  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.  (mål 

8)  

Pædagogik  11  

Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er styret 

af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på regionalt 

niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau. (mål 11) 

 

Tema 1 – Samfund og kultur 

Varighed: 11 dage 

 

I dette tema arbejder eleverne med samfundsfaglige problemstillinger og kritisk stillingtagen til den 

velfærdsopgave som det pædagogiske arbejde er en del af. 

 

Eleven opnår forståelse for pædagogiske arbejdes indlejring i og påvirkning af samfundet, både i form af 

pædagogiske institutioners position og hvordan politiske mål og pædagogisk praksis påvirker hinanden.  

Eleven arbejder med kultur og kulturforståelse og kan inddrage denne viden i igangsættelsen af 

pædagogiske aktiviteter.  

 

Eleven forholder sig til relevant lovgivning og opøver kompetence i at forholde sig kritisk til etiske 

dilemmaer og samfundsmæssige problemstillinger. 

Der lægges vægt på at knytte den teoretiske viden, som eleven bliver præsenteret for, til oplevelser og 

erfaringer fra praksis. 

 

I dette tema indgår samfundsfag. 
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Tema 2 – Aktiviteter og læring 

Varighed: 9 dage 

 

I dette tema arbejder eleven med læringsbegrebet og med at omsætte dette i forhold til forskellige 

pædagogiske målgrupper.  

Temaet har stort fokus på bevægelse, natur og udeliv, sundhedsfaglige og kreative tilgange til at skabe 

aktiviteter, der kan understøtte læringsprocesser hos den pædagogiske målgruppe. 

 

Eleven forfiner sin evne til at planlægge, gennemføre og evaluere på aktiviteter, og bliver i stand til at 

knytte dette til læringsteori. 

Eleven arbejder med pædagogiske læreplaner og didaktiske modeller, samt motivationsfaktorer, der kan 

fremme eller hæmme den pædagogiske målgruppes deltagelse. 

 

Undervisningen tilrettelægges som praksisnær undervisning, med relevant inddragelse fra praksis, 

observationer og rollespil. 

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

K/A  3  

Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at 

arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. (mål 3)   

K/A  4  

Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i 

forhold til den pædagogiske målgruppe. (mål 4)    

K/A  9  

Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde 

med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale 

kompetencer. (mål 9)  

Pædagogik  2  

Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske 

assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling. (mål 2)   

Natur og 

udeliv  5  

Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den 

pædagogiske målgruppe. (mål 5)   

Natur og 

udeliv  7  

Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at 

igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe. (mål 7)    

Natur og 

udeliv  8  

Eleven kan anvende viden om sikkerheds og lovmæssige retningslinjer i planlægningen 

og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen. (mål 8)  

B/I  2 

 Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde 

rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og 

læringsområder. (mål 2) 

Sundhedsfag  2  

 Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under 

hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. (mål 2)   

Psykologi  10  

Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den pædagogiske 

målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter. (mål 10)   
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Tema 3 – Kommunikation og sprogets betydning 

Varighed: 25 dage 

 

Eleven arbejder indgående med sprog og sprogets betydning for udvikling og trivsel for den pædagogiske 

målgruppe. Undervisningen tilrettelægges som praksisnær undervisning, hvor eleven opøver kompetence i 

at skabe sprogstimulerende miljøer og tilrettelægge sprogunderstøttende aktiviteter. 

 

Eleven arbejder med metoder til rådgivning og vejledning, og kan anvende relevante tale-, lytte- og 

samtalestrategier. 

Eleven bliver igennem dette tema opmærksom på og i stand til at reflektere over sproglige normer og 

komplekse kommunikative situationer. 

 

I dette tema indgår samfundsfag og dansk.  

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Kommunikation  3  

Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den 

professionelle relation og dialog med familie og pårørende. (mål 3)   

Kommunikation  4  

Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den 

pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 4)   

Kommunikation  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. (mål 7)  

Psykologi  1  

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, 

til at understøtte trivsel, læring og udvikling. (mål 1)   

Pædagogik  17  

Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig udvikling 

til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter 

sprogstimulerende miljøer.  (mål 17)  

Samfundsfag  C1  

Eleven kan diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og 

argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter (mål 1)  

Digital kultur 7 

Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings-, 

kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis (mål 7) 

 

 

Dansk 

Kommunikati

on 

1,2,3,4,

5 

Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og 

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

i forhold til formål og situation (mål 1)  

 

Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i 

samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og 

forskellige former for kommunikation (mål 2) 

 

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, 

reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling (mål 

3) 
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Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om 

virksomheders interne og eksterne kommunikation (mål 4) 

Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster 

indenfor erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget (mål 5) 

Læsning 1,2,3 

Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og 

erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til 

læseformål, teksttype og kontekst (mål 1) 

 

Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans 

for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag (mål 2) 
 

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

gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og 

efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning (mål 3) 

Fortolkning 

1,2,3,4,

5 

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

analyse og diskussion af tekster (mål 1) 

 

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

uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller (mål 2) 

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

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

(mål3) 

 

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

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

dialog om sin vurdering (mål 4) 

 

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

samfund og dagligdag på grundlag af analyse (mål 5) 

Fremstilling 1,2,3,4 

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 (mål 1)  

 

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

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

i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag (mål 2) 

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 (mål 3)  

 

Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer 

med relevans for erhverv, uddannelse og samfund (mål 4) 

 

 

 

Tema 4 – Mennesker med særlige behov 

Varighed: 21 dage 

 

Specialpædagogikken og socialpædagogikken udfoldes gennem dette tema, hvor der arbejdes med 

mennesker med særlige behov.  
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Eleven opnår en grundlæggende forståelse for arbejdet med mennesker med særlige behov, med 

udgangspunkt i disse pædagogiske målgruppers ressourcer, mestring og handlekompetence. 

Eleven bliver bevidst om de særlige lovmæssige rammer, der knytter sig til special- og socialpædagogisk 

arbejde og kan identificere, hvilke dilemmaer og etiske overvejelser, der kan opstå. 

Eleven arbejder desuden med velfærdsteknologiske løsninger, der kan bidrage til forskellige målgruppers 

trivsel og udvikling. 

I det sundhedsfaglige perspektiv bliver eleverne rustet til at motivere og støtte personlig hygiejne i 

arbejdet med en målgruppe, der har behov for dette. Eleven forstår vigtigheden af en respektfuld tilgang til 

det andet menneske og dennes integritet og værdighed. 

Eleven arbejder desuden med eget ansvar og rolle i forbindelse med medicinhåndtering. 

 

I dette tema tilstræbes det, at eleverne arbejder tæt sammen med praksis, og undersøger feltet gennem 

besøg, interview og-/ eller gennemfører pædagogiske aktiviteter med en udvalgt målgruppe. 

 

I dette tema indgår samfundsfag. 

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

B/I  6  

Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne 

handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. (mål 6)    

Psykologi  11  

Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt 

misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med den pædagogiske 

målgruppe. (mål 11)    

Pædagogik  5  

Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte 

den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. (mål 5)   

Pædagogik  6  

Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til etiske 

dilemmaer i egen pædagogiske praksis. (mål 6)   

Pædagogik  9  

Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og 

Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis. (mål 9)   

Pædagogik  10  

Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings- oplysnings - 

og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor. 

(mål 10)    

Digital kultur  6  

Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som 

hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske 

målgruppe. (mål 6)   

Digital kultur  7  

Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- 

og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7)    

Digital kultur  8  

Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af 

digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis (mål 8)  

Samfundsfag  C4  

Eleven kan anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og 

socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over menneskers handlinger inden for 

eget uddannelsesområde (mål 4)  
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K/A  8  

Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til 

selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter 

målgruppens autonomi, integritet og værdighed. (mål 8)   

Sundhedsfag  7  

Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den pædagogiske 

målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne. (mål 7)    

Sundhedsfag  9  

Kan anvende viden om lokale procedurer til at vurdere og begrunde egen rolle og 

ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. (mål 9)  

Kommunikation  5  

Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling 

og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 5)    

Kommunikation  6  

Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssikring samt 

samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagpersoner. (mål 6)    

 

 

Valgfag Varighed: 10 dage (2 uger) 

Eleverne vælger valgfaget engelsk D i 2 uger eller vælger 2 valgfag á 1 uges varighed fra skolens 

valgfagskatalog. 

Undervisning foregår projektorienteret, og eleverne udarbejder i grupper et produkt, hvor der indgår en 

fremstilling som afslutning på ugen. Faget vurderes som gennemført/ikke gennemført 

Faget engelsk gennemføres som beskrevet i grundfagsbekendtgørelsen og afsluttes med en 

standpunktskarakter. Faget indgår i udtrækning til grundfagsprøven for de elever, der har valgt det som 

valgfag. 

 

 

1 valgfrit uddannelsesspecifikt fag Varighed: 10 dage 

 

Socialpædagogiske metoder 

Alle fagene er beskrevet i uddannelsesordningen. De valgfri uddannelsesspecifikke fag afspejler faglige 

områder, der har særlig bevågenhed for arbejdsgiverne. 

Det valgfrie uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges, så eleven har mulighed for at fordybe sig og tone sin 

uddannelse i fagligt afgrænsede felter inden for den pædagogiske assistents jobområde.  

Undervisning foregår projektorienteret, og eleverne udarbejder i grupper et produkt, hvor der indgår en 

fremstilling som afslutning på ugen.  

Faget vurderes som bestået/ikke bestået, og faget skal bestås. 

 

 

Grundfagsprøve Varighed: 2 dage  

Der udtrækkes ét af fagene dansk eller samfundsfag til grundfagsprøven.  

For elever, der har valgt engelsk E/D-niveau udtrækkes faget til grundfagsprøven blandt alle 3 grundfag. 

Ingen af karaktererne i grundfag må være -3. 

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag og have et 

gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.  

Eleven skal tillige have bestået prøverne i de uddannelsesspecifikke fag og grundfaget. (§6, stk. 3 i 1638 BEK om 

PAU fra 2015) 
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Temaer i læringsperiode 3 (55 dage) 

 

Læringsperiode, fordeler sig om tre temaer: 

 

• Inklusion 

• Aktiviteter og sundhed 

• Faglig identitet 

 

Den afsluttende læringsperiode indeholder temaet inklusion, samt sundhedsfaglige aktiviteter, eleverne 

arbejder gennem læringsperioden med deres faglige identitet. 

I læringsperioden er der 2 valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 

Perioden afsluttes med prøve i det obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og den afsluttende prøve. 

 

 

Tema 1 - Inklusion 

Varighed: 15 dage 

I dette tema er arbejder eleven med inklusion og opnår en teoretisk viden, samt evnen til at omsætte dette 

til pædagogiske handlinger og aktiviteter, for forskellige pædagogiske målgrupper.  

Dette indebærer, at eleven har en grundlæggende forståelse af begreberne inklusion, normalitet og 

afvigelse, og at eleven er i stand til, igennem praksis, at inddrage en tværfaglig forståelse. 

 

Eleven fordyber sig i dette tema i en selvvalgt problemstilling og udarbejder et projekt med efterfølgende 

fremlæggelse. 

 

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Pædagogik  16  

Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at understøtte 

inkluderende miljøer. (mål 16)     

Psykologi  8  

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

inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og deltagelse i fællesskaber. (mål 8)   

Digital 

kultur  6  

Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som 

hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske 

målgruppe. (mål 6)   

K/A  5  

Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle 

baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. (mål 5)    

B/I  3  

Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede 

deltagelsesmuligheder. (mål 3)   
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Tema 2 – Aktiviteter og sundhed 

Varighed: 15 dage 

 

Gennem dette tema arbejder eleverne fortsat med sundhedsfaglige mål og sundhedsbegreber og kan knytte 

denne viden til planlægning og gennemførsel af pædagogiske aktiviteter. 

 

Centralt i dette tema er køn, kønsidentitet og seksualitet. Der arbejdes ud fra et sundhedsfagligt-, 

psykosocialt- og kulturperspektiv. Der lægges vægt på, at eleven er i stand til at reflektere over den 

pædagogiske opgave i forbindelse med identitetsudvikling, samt skabe tiltag og aktiviteter, der kan 

understøtte dette. 

 

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Sundhedsfag  2  

Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under 

hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. (mål 2)   

Sundhedsfag  4  

Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbevidsthed og 

identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. (mål 4)    

B/I   1 

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der 

arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling. 

(mål 1)  

Pædagogik  18  

Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have indflydelse på 

kønsroller og stereotyper.  (mål 18)  

Natur og 

udeliv  2  

Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. (mål 2)  

Natur og 

udeliv  6  

Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid. (mål 

6)     

K/A  7  

Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af 

kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser. 

(mål 7)  

Psykologi  5  

Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsidentitet, til at 

understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitetsdannelse. (mål 5)    

  

 

 

 

Tema 3 – Faglig identitet 

Varighed: 11 dage 

 

I temaet arbejdes videre med elevens helhedsforståelse og fagidentitet. Som afrunding på uddannelsen 

arbejder eleven med et særlig udvalgt interesseområde inden for det pædagogiske arbejdsfelt. Eleven skal 

anvende sin viden om sammenhængen mellem teori og praksis. Der lægges vægt på inddragelse af 

forskellige udtryksformer, hvor billeder, lyd og skrift bør indgå i fremlæggelsen. 
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I temaet er der fokus på opsamling af de uddannelsesspecifikke fag således, at der opnås en 

helhedsforståelse af uddannelsesforløbet. Personligt arbejder eleven med sin fagidentitet og med at 

afrunde sin uddannelse. Der arbejdes med elevens nysgerrighed og praksiserfaring skabt igennem 

uddannelsesforløbet, hvor der reflekteres og skabes en overgang til den kommende afsluttende prøve. 

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Pædagogik  12  

Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan 

inddrages i det tværfaglige samarbejde. (mål 12)     

Psykologi   10 

Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den pædagogiske 

målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter. (mål 10) 

Kommunikation  8  

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

fagpersoner. (mål 8)   

  

B/I  7  

Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge 

aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den 

pædagogiske målgruppe. (mål 7)  

K/A 3 

Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at 

arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. (mål 3)   

 

 

Prøve i de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og den afsluttende prøve 

Varighed: 13 dage 

Eleven går til prøve i ét af de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. Der er afsat 3 dage til prøven. 

 

Sidst i temaet går eleven til afsluttende prøve.  Der er afsat 10 dage til prøven. Opgaven stilles af skolen. 

Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve af 30 minutters varighed, som tager udgangspunkt i en 

projektopgave. 

Eleven udarbejder et projekt, med udgangspunkt i en relevant problemstilling inden for den Pædagogiske 

assistents arbejdsområde. Eleven går til den afsluttende mundtlige prøve med udgangspunkt i sit projekt, 

og vurderes ud fra kompetencemålene.  

Projektopgaven udarbejdes af eleven eller i et samarbejde mellem højest tre elever. Prøven kan 

gennemføres som en gruppeprøve med højest tre personer i hver gruppe.  

 

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag og have et 

gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.  

Eleven skal tillige have bestået prøverne i det obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og grundfaget. (§6, 

stk. 3 i 1638 BEK om PAU fra 2015). Ingen karakterer i grundfag må være -3. 

 

 

 

 



25 

 

Merit og godskrivninger 
 

Merit og godskrivning - EUD 
Elever under 25 år med merit eller godskrivninger for dansk og samfundsfag vil følge holdet og den 

planlagte undervisning i tværfaglige og helhedsorienterede forløb, ligeså i projekt eller tematiserede 

undervisningsperioder. På monofaglige dage (dansk og samfundsfag), arbejder eleven med projekt 

udarbejdet af underviser teams, tilpasset det pågældende tema og læringsperiode. Samme projekt som 

udarbejdes til elever med forkortning. 

Forkortede forløb - EUV 
Elever over 25 år med merit eller godskrivninger for dansk og samfundsfag vil følge holdet og den planlagte 

undervisning i tværfaglige og helhedsorienterede forløb, ligeså i projekt eller tematiserede 

undervisningsperioder. På monofaglige dage (i dansk og samfundsfag), arbejder eleven med mål og temaer 

fra læringsperiode 3, hvor forkortelsen foretages, hvortil der udarbejdes et projekt. 

Ud over 10 % afkortning kan eleven have yderligere afkortninger, se afsnittet om elev typer og afkortning.  

Elevens selvstændige arbejde med projektet følges op af kontaktlærerne i samarbejde med faglærere, 

herunder også evalueringer, feedback og afslutning af projektet. Disse forløb tilpasses til hver 

læringsperiode. 

Elev typer og afkortninger 
EUV 1 + 2 elever med afkortninger    
Afkortninger + godskrivning   

Standard afkortning 10% (4,7 uge) 23,5 dage 

Standard afkortning + godskrivning dansk (10 dage) 33,5 dage 

Standard afkortning + godskrivning samfundsfag (15 dage) 38,5 dage 

Standard afkortning + godskrivning samfundsfag (15 dage) og dansk (10 dage) 48,5 dage 
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BILAG: Uddannelsesspecifikke fag – uddrag af uddannelsesordningen 

Pædagogik, avanceret 

1) Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, 

til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. (mål 1)   

2) Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske 

assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling. (mål 2)  

3) Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for 

handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis.  (mål 3) 

4) Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen 

pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis. (mål 4)  

5) Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den 

enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. (mål 5)  

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

pædagogiske praksis. (mål 6)  

7) Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning for dannelse og 

opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse.  (mål 7) 

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.  (mål 8) 

9) Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven 

danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis. (mål 9)  

10) Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings- oplysnings - og 

tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor. (mål 10)   

11) Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er styret af 

politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på regionalt niveau, 

kommunalt niveau og på institutionsniveau. (mål 11)   

12) Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan inddrages i 

det tværfaglige samarbejde. (mål 12)    

13) Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over 

den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet. (mål 13)   

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

målgruppe. (mål 14)   

15) Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske målgruppes 

sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og udvikling. (mål 15)   

16) Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at understøtte 

inkluderende miljøer. (mål 16)    

17) Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig udvikling til 

selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter sprogstimulerende 

miljøer.  (mål 17) 

18) Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have indflydelse på kønsroller 

og stereotyper.  (mål 18) 
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Psykologi i den pædagogiske praksis, avanceret  

1) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til at 

understøtte trivsel, læring og udvikling. (mål 1)  

2) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på 

baggrund af viden om psykologiske teorier. (mål 2)   

3) Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at understøtte 

målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer. (mål 3)  

4) Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at understøtte udvikling, 

læring og trivsel. (mål 4)  

5) Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsidentitet, til at understøtte 

den pædagogiske målgruppes udvikling og identitetsdannelse. (mål 5)   

6) Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter. (mål 6)  

7) Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydningen af kulturelle forskelligheder i 

igangsættelsen af pædagogiske aktiviteter. (mål 7)  

8) Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at igangsætte inkluderende 

aktiviteter, der inddrager sociale samspil og deltagelse i fællesskaber. (mål 8)  

9) Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt og i 

samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring og 

udvikling. (mål 9)  

10) Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den pædagogiske 

målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter. (mål 10)  

11) Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt 

misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med den pædagogiske målgruppe. 

(mål 11) 

 

 

Kommunikation i den pædagogiske praksis, avanceret 

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. (mål 1)  

2) Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle 

relationer med den pædagogiske målgruppe. (mål 2)  

3) Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den 

professionelle relation og dialog med familie og pårørende. (mål 3)  

4) Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den 

pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 4)  

5) Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog 

med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 5)   

6) Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssikring samt samarbejde 

og kommunikation med kollegaer og andre fagpersoner. (mål 6)   

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. (mål 7)    

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

(mål 8)  
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9) Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og 

voldsforebyggelse. (mål 9)  

10) Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den 

pædagogiske målgruppe. (mål 10) 

 

Sundhed i den pædagogiske praksis, avanceret 

1) Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den pædagogiske 

praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og sociale 

forhold. (mål 1)  

2) Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn 

til mestring og forskellige forståelser af sundhed. (mål 2)  

3) Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og 

socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet. (mål 3)  

4) Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbevidsthed og 

identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. (mål 4)   

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

kunne forebygge infektioner. (mål 5)   

6) Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad til 

eller sammen med den pædagogiske målgruppe. (mål 6)  

7) Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for 

egen personlige hygiejne. (mål 7)   

8) Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende sygdomme og anvende viden 

om smitteveje, til at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner. (mål 8)   

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. (mål 9) 

 

Sundhed i den pædagogiske praksis, ekspert 

1) Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde i den 

pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for 

det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde. (mål 1)  

2) Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske 

praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. (mål 2)  

3) Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og 

socialisering, til at begrunde og vurdere tilrettelagte måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet. 

(mål 3)   

4) Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at vurdere og begrunde aktiviteter, der understøtte 

kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. (mål 4)   

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

vurdere og begrunde det konkrete arbejde for at forebygge infektioner. (mål 5)    

6) Eleven kan vurdere og begrunde betydningen af viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, 

når der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe. (mål 6)  

7) Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, 

til at tage ansvar for egen personlige hygiejne. (mål 7)   

8) Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at bryde 

smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner. (mål 8)   
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9) Kan anvende viden om lokale procedurer til at vurdere og begrunde egen rolle og ansvar ved 

håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. (mål 9) 

 

Bevægelse og idræt, avanceret 

1) Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. (mål 1)  

2) Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer 

samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. (mål 

2)    

3) Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede 

deltagelsesmuligheder. (mål 3)  

4) Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i 

planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe. (mål 4)  

5) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til 

at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter. (mål 5)  

6) Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til 

selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne 

handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. (mål 6)   

7) Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge aktiviteter, der 

understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe. (mål 7)  

8) Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige 

påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse. (mål 8)   

 

Bevægelse og idræt, ekspert 

1) Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der arbejdes 

målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling. (mål 1) 

2) Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde 

rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings og 

læringsområder. (mål 2)  

3) Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og 

oplevelse af glæde ved bevægelse. (mål 3)  

4) Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder 

til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe. (mål 4)  

5) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning til 

at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske aktiviteter. (mål 5)  

6) Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til 

selvstændigt at deltage i planlægningen af innovative bevægelsesaktiviteter, der arbejder 

målrettet med udvikling af målgruppens egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. (mål 

6)  

7) Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge aktiviteter, der 

understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe. (mål 7)   
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8) Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes 

bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede pædagogiske 

aktiviteter. (mål 8) 

 

Natur og udeliv, avanceret  

1) Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, 

læringsrum og oplevelsesrum. (mål 1)    

2) Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. (mål 2)   

3) Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt 

arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. (mål 3)  

4) Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at inddrage 

bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. (mål 4)  

5) Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den 

pædagogiske målgruppe. (mål 5)  

6) Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid. (mål 6)    

7) Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte 

friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe. (mål 7)   

8) Eleven kan anvende viden om sikkerheds og lovmæssige retningslinjer i planlægningen og 

gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen. (mål 8) 

 

Natur og udeliv, ekspert 

1) Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der 

anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. (mål 1)   

2) Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at 

understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. 

(mål 2)  

3) Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der 

understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde med natur- og 

genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. (mål 3)  

4) Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at deltage i 

planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der inddrager bæredygtighed 

i de pædagogiske aktiviteter. (mål 4)  

5) Eleven skal kunne anvende viden om naturfænomener, til at identificere og formidle 

naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe. (mål 5)  

6) Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for det pædagogiske 

måltid. (mål 6)  

7) Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, 

til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe. (mål 7)   

8) Eleven kan anvende viden om sikkerheds og lovmæssige retningslinjer til at vurdere og 

begrunde planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i 

naturen. (mål 8)   
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Digital kultur, avanceret  

1) Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. (mål 

1)   

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. (mål 2)   

3) Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og 

relationsdannelse. (mål 3)   

4) Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative 

og æstetiske udtryksformer. (mål 4)   

5) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante 

digitale redskaber i den pædagogiske praksis. (mål 5)  

6) Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel 

til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe. (mål 6)  

7) Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og 

dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7)   

8) Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og 

sociale medier i den pædagogiske praksis (mål 8) 

 

 

Digital kultur, ekspert 

1) Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske 

aktiviteter. (mål 1)   

2) Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde målrettet 

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

medier. (mål 2)   

3) Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- 

og relationsdannelse. (mål 3)   

4) Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til målrettede 

pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. (mål 4)   

5) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde 

inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. (mål 5)  

6) Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som 

hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe. 

(mål 6)  

7) Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- 

og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7)    

8) Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og 

begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. (mål 8) 

 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis, avanceret 

1) Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama 

og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe. (mål 1)  

2) Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte aktiviteter med den 

pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted. (mål 2)  



32 

 

3) Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde 

målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. (mål 3)  

4) Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i forhold til 

den pædagogiske målgruppe. (mål 4)   

5) Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle 

baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. (mål 5)   

6) Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske 

målgruppes æstetiske udvikling og læring. (mål 6)  

7) Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller, 

til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser. (mål 7)  

8) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at 

planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, 

integritet og værdighed. (mål 8)  

9) Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med 

andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale kompetencer. (mål 

9) 

 

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

Specialpædagogiske metoder 
Varighed: 2 uger 

1) Eleven kan anvende viden om forskellige specialpædagogiske målgrupper i tilrettelæggelsen 

af pæ-dagogiske aktiviteter. 

2) Eleven kan anvende viden om pædagogiske målgrupper med udviklingsforstyrrelser til at 

igangsætte pædagogiske aktiviteter. 

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

prak-sis. 

4) Eleven kan selvstændigt forholde sig til egen pædagogiske praksis og arbejde respektfuldt 

med ud-gangspunkt 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 lokale procedure og 

retningslinjer. 

6) Eleven kan selvstændigt medvirke i tværfaglige praksisfællesskaber, hvor der arbejdes med 

pæda-gogisk observation som redskab til at dokumentere den pædagogiske praksis. 

 

Digital pædagogisk praksis, 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 (mål 1) 

2) Eleven kan anvende viden om sociale og digitale mediers betydning for den pædagogiske 

målgruppes vurdering af egne æstetiske og kreative produkter, til at reflektere over 

inddragelsen af sociale- og digitale medier i en pædagogisk aktivitet (mål 2)  
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3) Anvende viden om motivation og demotivation hos forskellige pædagogiske målgrupper, til 

at inddrage sociale- og digitale medier som redskab til at motivere målgruppen til at deltage i 

fysisk udviklende aktiviteter (mål 3) 

 

Digital pædagogisk praksis, 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 (mål 1)   

2) Eleven kan anvende viden om sociale og digitale mediers betydning for den pædagogiske 

målgruppes vurdering af egne æstetiske og kreative produkter, til at vurdere og begrunde 

inddragelsen af sociale- og digitale medier i en pædagogisk aktivitet (mål 2) 

3) 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 fysisk udviklende aktiviteter (mål 3) 

 

Naturen som pædagogisk læringsrum, avanceret 

1) Eleven kan anvende viden om årstidernes kendetegn til at igangsætte pædagogiske 

aktiviteter, der understøtter målgruppens kropslige oplevelser af årstidernes skiften (mål 1)  

2) Eleven kan anvende viden om det lokale planter og dyreliv til at igangsætte aktiviteter, hvor 

den pædagogiske målgruppe undersøger og udforsker planter og dyreliv (mål 2)   

3) Eleven kan anvende viden om kropsbevidsthed og motorisk udvikling til at støtte og guide 

den pædagogiske målgruppes brug af naturen til leg og udforskning (mål 3) 

 

Naturen som pædagogisk læringsrum, ekspert 

1) Eleven kan anvende viden om årstidernes kendetegn til at vurdere og begrunde pædagogiske 

aktiviteter, der understøtter målgruppens kropslige oplevelser af årstidernes skiften (mål 1) 

2) Eleven kan anvende viden om det lokale planter og dyreliv til målrettet at igangsætte 

aktiviteter, hvor den pædagogiske målgruppe undersøger og udforsker planter og dyreliv 

(mål 2)   

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 (mål 3)    

 

Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis, avanceret 

1) Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturopfattelser og kategoriseringer til at 

igangsætte pædagogiske aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed (mål 1)   

2) Eleven kan reflektere over betydningen af egen kultur og egne værdier i mødet med den 

pædagogiske målgruppe (mål 2) 

3) Eleven kan i det pædagogiske arbejde anvende en bred forståelse af kulturbegrebet, der 

knytter sig til etnicitet, køn, social baggrund og fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 

(mål 3)  

4) Eleven kan tage initiativ til at understøtte den pædagogiske målgruppes livsformer og 

levekår gennem viden, forståelse og indsigt i den kulturelle baggrund som ressource (mål 4)  
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5) Eleven kan anvende viden om anerkendende metoder til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes egne forudsætninger og perspektiver (mål 5) 

 

 Medicinhåndtering, avanceret 

1) Eleven kan finde og anvende viden om lokale retningslinjer og instrukser for 

medicinhåndtering, herunder bortskaffelse af lægemidler (mål 1) 

2) Eleven har viden om lovgivning og handlekompetence i forhold til 

sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler, herunder selvstændigt forholde sig 

til eget ansvar og kompetenceområde (mål 2)   

3) Eleven har viden om og kan tage initiativ til at inddrage relevante samarbejdspartnere i 

forbindelse med medicingivning (mål 3)   

4) Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder, redskaber og praksisformer til at 

arbejde med den pædagogiske målgruppes motivation, mestringsstrategier og 

handlemuligheder (mål 4)   

5) Eleven kan reflektere over etiske dilemmaer i forbindelse med medicinhåndtering herunder 

magtanvendelse og betydningen af den pædagogiske målgruppes mulighed for 

selvbestemmelse, indflydelse og medansvar (mål 5) 

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 (mål 6)   

7) Eleven kan anvende viden om former for lægemidler og -lægemiddelgrupper, deres indhold, 

virkning og bivirkning, samt administrationsformer ved indtagelse, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppe (mål 7) 

 

Grundfag  

Dansk  

Kommunikation 

Niveau C 

1) Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer 

med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation (mål 1) 

2) Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med 

andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation (mål 2) 

3) Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til 

kommunikation, informationssøgning og formidling (mål 3) 

4) Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomheders 

interne og eksterne kommunikation (mål 4) 

5) Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, 

uddannelse, samfund og danskfaget (mål 5) 

Læsning  

Niveau C 

1) Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge 

og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst (mål 1) 
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2) Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, 

uddannelse, samfund og dagligdag (mål 2) 

3) Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning 

af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne 

læsning (mål 3) 

Fortolkning  

Niveau C 

1) Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og 

diskussion af tekster (mål 1) 

2) Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag og anvende relevante analysemodeller (mål 2) 

3) Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, 

uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse (mål 3) 

4) Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering (mål 4) 

5) Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på 

grundlag af analyse (mål 5) 

Fremstilling  

Niveau C 

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 (mål 1) 

2) Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige 

og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden 

for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag (mål 2) 

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 (mål 3) 

4) Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for 

erhverv, uddannelse og samfund (mål 4) 

 

Samfundsfag 

Niveau C 

Eleven kan: 

1) Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne 

synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter (mål 1) 

2) Anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og forholde sig til 

aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale 

økonomiske samfund (mål 2) 

3) Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at 

formulere løsninger på samfundsmæssige problemer (mål 3) 

4) Anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og 

reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde (mål 4) 
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5) Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og 

anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge (mål 5) 

 

Engelsk 

Niveau E eller D. 

 

Grundfaget engelsk kan vælges som valgfag. Der kan vælges mellem niveau E eller D. Faget har et 

videreuddannelsesperspektiv. 

Målene fremgår af grundfagsbekendtgørelsens bilag 8: 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856#id5e629b24-143f-4f37-bd84-bded88ea5804 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856#id5e629b24-143f-4f37-bd84-bded88ea5804

