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Inden du starter din uddannelse hos os, skal 
du have gennemgået 20 ugers Grundforløb 2 
(GF2), med introduktion til det pædagogiske 
område. 

Hvis du kommer direkte fra folkeskolen, skal 
du også have gennemført Grundforløb 1 (GF1), 
som er en bred introduktion til velfærdsområ-
det - også på 20 uger. 

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Det vil 
sige, at du er ansat i et lokaldistrikt (dagtilbud 
eller en SFO) under hele din uddannelse, som 
varer 2 år og 1½ måned. I løbet af uddannelsen 
er du på skole i 47 uger på SOSU Østjylland i 
Aarhus. 

Resten af tiden er du i praktik i to eller tre af-
delinger i lokaldistriktets dagtilbud eller skole/
SFO. Uddannelsen som pædagogisk assistent 
giver dig adgang til pædagogstudiet på kvote 2. 

Ansættelsesstedet sørger for, at der er en 
praktikvejleder tilknyttet dig som elev.

Du kan også blive ansat som Pædagogisk 
assistent-elev på EUX-linjen, hvor du under 
uddannelsen tager en række fag på gymna-
sialt niveau. Derfor er uddannelsen tilsva-
rende forlænget. 

Som EUX-elev har du efter endt uddannelse 
adgang til 115 videregående uddannelser, 
herunder til pædagog, lærer, pædagogik på 
universitetet, socialrådgiver, ergo- og fysiote-
rapeut, sygeplejerske m.m.

Vælger du EUX-linjen tager uddannelsen 3 år 
(+ ½ år GF2), fordi du under hovedforløbet 
har flere almene fag. 

I løbet af uddannelsen er du på skole i 82 
uger på SOSU Østjylland i Aarhus. Resten af 
tiden er du i praktik i to forskellige afdelinger 
i lokaldistriktets dagtilbud eller skole/SFO.  

Ansættelsesstedet søger for, at der er en 
praktikvejleder tilknyttet dig som elev.

Karrieremuligheder 
Uddannelsen til pædagogisk  
assistent (EUD)

Karrieremuligheder 
Uddannelsen til pædagogisk  
assistent (EUX)

Evt.Grundforløb 1 Evt.Grundforløb 1

Grundforløb 2 EUX Grundforløb 2

Hovedforløb        2 år og 1 ½ mdr 
Ansættelse i Aarhus kommune

EUX Hovedforløb        3 år 
Ansættelse i Aarhus kommune

Arbejde i Aarhus kommune

• Vuggestue
• Børnehave
• Skole/SFO
• Klub
•  Social- og specialtilbud

Arbejde i Aarhus kommune

• Vuggestue
• Børnehave
• Skole/SFO
• Klub
•  Social- og specialtilbud

Kompetenceudvikling i MBU

• Meritpædagoguddannelsen
• Praktikvejleder
• TR/AMR 
• Lederudvikling
•  Sprogvejleder, motorikvejleder 

o.lign. 

Kompetenceudvikling i MBU

• Meritpædagoguddannelsen
• Praktikvejleder
• TR/AMR 
• Lederudvikling
•  Sprogvejleder, motorikvejleder 

o.lign

Videreuddannelse 
– direkte adgang 

• Pædagog
•  Diakoni og special-

pædagogik

Videreuddannelse 

• Sygeplejerske
• Fysioterapeut
• Ergoterapeut
• Pædagog
• Socialrådgiver
• Lærer 
• Psykologi
•  Mange andre videre- 

gående udd.
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