Pædagogisk assistent som EUV1

Adgangskrav til den pædagogiske assistent
uddannelse for voksne på 42 uger (EUV1)
Adgang til PA som EUV1 er betinget af, at du inden der udarbejdes en uddannelsesplan:





Er fyldt 25 år
Har mindst 2 års relevant erhvervserfaring jf. gældende bekendtgørelse
Kan dokumentere førstehjælp (12 timer) og elementær brandbekæmpelse (3 timer). Såfremt du
ikke kan dokumentere dette så tal med skolens vejleder herom.

Ansøgningsskema
Jeg er interesseret i at begynde på en Erhvervsuddannelse for voksne (EUV 1) og
ansøger hermed om at få en Realkompetencevurdering (RKV) i forhold til den
pædagogiske assistentuddannelse.

Ansøger:
Navn:

Cpr.nr:

Adresse:

Telefonnr.:

Postnr/ By:

Mail:



Er du i beskæftigelse? _________



Såfremt ja – hvor?- _________________

Ansøgningen afleveres i skolens reception, eller sendes via sikker post på sosuoj.dk/send-sikkert-til-sosu-østjylland/
Ansøgninger behandles løbende.
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Dokumenterede kvalifikationer
Skriftlig dokumentation for forudgående relevant uddannelse og beskæftigelse

sendes sammen med ansøgningen.

Afsluttet skolegang/ uddannelse
Sæt
kryds

Uddannelsesbaggrund:

Årstal:

Dok.(X)

9. klasse
10. klasse
Gymnasial uddannelse
Andet:

Anden uddannelse
Kursusbeviser, skolebeviser, svendebrev, mv
Dato

Titel

Uddannelsesinstitution

Certifikater

Dok.(X)

Gennemført hvornår:

Dok. (X)

Arbejdsgiver

Dok.(X)

Førstehjælp 12 timer
Elementær
brandbekæmpelse
3 timer

Erhvervserfaring
Ansættelsesperiode

Arbejdets art

Ophold i udlandet
Periode

Art

Dok.(X)
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Specialpædagogisk støtte:
(X)

Har du brug for støtte i undervisningen ved fx læse /høre /synsproblemer
Nej, jeg har ikke brug for støtte
Ja, Jeg har brug for støtte til:

Dokumentation på tests er vedlagt

Jeg ønsker at starte på et hold i:
SOSU Østjylland har afdelinger i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg. Der oprettes hold,
hvis der er over 18 deltagere. Du bedes derfor afkrydse 1. prioritet - og såfremt du er
indstillet på at kunne gå i en anden afdeling, så bedes du også udfylde 2 og 3.
prioritet.
Afdeling:

Min 1.
prioritet

Min 2.
prioritet

Aarhus
Silkeborg
Skanderborg

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
Marie Birgitte Lassen: mbl@sosuoj.dk, telefon 24 28 52 36
Tanja Bredgaard: tab@sosuoj.dk, telefon 23 81 24 01

Min 3.
prioritet
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De følgende sider skal udfyldes af din leder
Når du søger PAU som EUV1, skal du kunne dokumentere, at du har relevant
erhvervserfaring. Din arbejdsgiver skal afkrydse og underskrive dette dokument.
Har du udtalelser fra arbejdssteder, ansættelsesbreve og andet, som dokumenterer
relevant erhvervserfaring, bedes du også sende det med.

Dokumentation til brug ved optagelse på EUV 1
Det dokumenteres hermed, at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring med
gennemsnitligt 24 timer/uge inden for de seneste 4 år.
Institutionens leder kan bekræfte, at ansøger har arbejdet med opgaver, som ligger inden
for det pædagogiske jobområde jf. bilag 1 på næste side.

Ansøgers navn:

Ansøgers cpr.:

Ansættelsesstedets navn:

Arbejdsgiver navn:

Mail på arbejdsgiver:

Tlf. arbejdsgiver

Ansøger har været ansat i perioden:

Ansøger har været ansat siden

________ til ___________

_____ og er stadig ansat
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Bilag 1 – kriterier for godskrivning
1. Kriterier for vurdering af om den studerende har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66
y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.
Elever, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring, kan få godskrevet
grundforløbet og praktikuddannelsen på trin 1.
1. 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

Sæt X



Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk
funktionsnedsættelse
2. Det er et krav, at ansøger har erfaring fra mindst en af følgende Sæt X
Jobfunktioner*
 pædagogmedhjælper


kommunal dagplejer



omsorgsmedhjælper



ikke-uddannet klubmedarbejder



legepladsmedarbejder
Sæt X

3. Og kan dokumentere*


selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver



selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver



at have indgået i et pædagogisk team

*Der skal sættes mindst ét kryds i hver af de tre områder.

______________________________
Dato/ Leders underskrift og stempel

____________________________
Dato/Ansøgers underskrift

