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Dokumentation af relevant erhvervserfaring 

I forbindelse med udarbejdelsen af en personlig uddannelsesplan kræves der dokumentation for 
relevant erhvervserfaring erhvervet inden for de sidste 4 år, jf. BEK nr. 1638 af 15/12-2015 bilag 
1.  

Erfaringen vurderes af skolen og kan give grundlag for dels adgang til et EUV1 forløb (særligt 
tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse) dels for 
en afkortning af praktikperioden.  

Erklæringen udfyldes og underskrives af tidligere arbejdsgiver og sendes på mail til SOSU 
Østjylland.  
 

Udfyldes af ansøger: 

Navn: 
 

CPR: 

Adresse: 
 

By: 

Email: 
 

Telefonnr.: 

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid:  
 

 

 

Følgende spørgsmål bedes besvares af arbejdsgiver og danner grundlag for en uddannelsesplan 
ifm. den pædagogiske assistentuddannelse for ovenstående ansøger: 

Arbejdsgiver navn: 
 

Arbejdsgiver telefonnummer: 

Institutionens navn:   
 

Medarbejderen er/ var ansat i perioden: 
 

 

 

Beskriv arbejdsplads Sæt kryds: 

Dagplejen  

Daginstitutioner  

Skoleområdet  

Ungdoms- og fritidsklubber  

Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/ eller psykisk 

funktionsnedsættelse 

 

Andet (beskriv):  
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Ansattes jobfunktion Sæt kryds: 

Pædagogmedhjælper 

Kommunal dagplejer 

Omsorgshjælper 

Ikke-uddannet klubmedarbejder 

Legepladsmedarbejder 

Andet (beskriv): 

Har den ansatte selvstændigt har tilrettelagt pædagogiske opgaver? 

Ja □                Nej □ 

Hvis ”ja” – giv mindst to eksempler herpå: 

1. 

2. 

3. 

Har den ansatte selvstændigt har løst pædagogiske opgaver? 

Ja □                Nej □

Hvis ”ja” – giv mindst to eksempler herpå: 

1. 

2. 

3.
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Har den ansatte indgået i et pædagogisk team? 

Ja □                Nej □ 

Hvis ”ja” – giv mindst ét eksempel herpå: 

1. 
 
2. 
 

 

Yderligere kommentarer: 
 
 
 

 

Undertegnede arbejdsgiver bekræfter ovenstående  

 

__________________________________________  

Dato, underskrift og stempel 
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Bilag 1 - Kriterier for godskrivning 

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om 
erhvervsuddannelser 

Det er et krav at ansøger kan dokumentere erfaring inden for minimum et af de følgende arbejdsområder: 
- Dagplejen 
- Daginstitutioner 
- Skoleområdet, inkl. SFO 
- Ungdoms- og fritidsklubber 
- Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse 

  
Det er et krav, at ansøger har erfaring fra mindst en af følgende jobfunktioner: 
- pædagogmedhjælper 
- kommunal dagplejer 
- omsorgsmedhjælper 
- ikke-uddannet klubmedarbejder 
- legepladsmedarbejder 

  
og kan dokumentere 
- selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver 
- selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver 
- at have indgået i et pædagogisk team 

  
Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start. 

 

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever 

Relevant erhvervserfaring Varighed 
Afkortning for 

euv 
(skoleuger) 

Afkortning for 
euv 

(praktik 
måneder) 

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring fra 
nedenstående arbejdsområder og kan dokumentere: 
- selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver 
- selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver 
- at have indgået i et pædagogisk team 

      

Dagplejen 6-12 
måneder 

- 3 

Dagplejen 13 
måneder 

- 6 

Daginstitutioner 6-12 
måneder 

- 3 

Daginstitutioner 13 
måneder 

- 6 

Skoleområdet, inkl. SFO 6-12 
måneder 

- 3 

Skoleområdet, inkl. SFO 13 
måneder 

- 6 

Ungdoms- og fritidsklubber 6-12 
måneder 

- 3 
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Ungdoms- og fritidsklubber 13 
måneder 

- 6 

Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse 

6-12 
måneder 

- 3 

Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse 

13 
måneder 

- 6 

 

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start. 
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