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Ny analyse:

Høj beskæftigelsesgrad blandt pædagogiske
assistenter i Nordjylland
En ny undersøgelse viser, at beskæftigelsesgraden blandt pædagogiske assistenter i Nordjylland er helt
oppe på 73 procent et halvt år efter endt uddannelse. Det er SOSU Nord, der har fulgt
beskæftigelsesmønstret blandt de færdiguddannede pædagogiske assistenter, og resultaterne er så
opsigtsvækkende, at interesseforeningen Danske SOSU-skoler nu vil gøre undersøgelsen landsdækkende.
Hos SOSU Nord, som er et af de uddannelsessteder i Danmark, hvor man uddanner pædagogiske
assistenter, har man siden 2011 monitoreret beskæftigelsessituationen blandt de færdiguddannede
pædagogiske assistenter. Tallene fra SOSU Nord viser, at der er gode job- og videreuddannelsesmuligheder.
For de færdiguddannede i 2014 ligger beskæftigelsesgraden på ikke mindre end 73 procent og kun 8
procent er ledige et halvt år efter dimittering. Analysen viser også, at beskæftigelsesgraden er stigende. Fra
2011, hvor de første pædagogiske assistenter blev færdige, og til de nyeste tal fra 2014 er andelen steget
fra 68 procent til 73 procent.
Hos SOSU Nord er direktør Anja Jørgensen meget begejstret for undersøgelsens resultater: - Det her er
både en blåstempling af uddannelsen og dens formål, siger hun.
Pædagogisk assistent-uddannelsen blev etableret i 2008 som en opgradering af den pædagogiske
grunduddannelse. Den tager 2 år og 3 måneder at gennemføre og veksler mellem skole og praktik.
Dimittenderne får primært beskæftigelse som pædagogiske assistenter i daginstitutioner, som
omsorgsmedhjælpere eller dagplejere.
National undersøgelse på vej
Undersøgelsen fra SOSU Nord er blevet fremlagt for de øvrige danske uddannelsessteder, og her er der et
bredt ønske om at gøre undersøgelsen national:
- Vi har en forhåbning om, at det er det samme positive billede, der tegner sig på landsplan. Derfor vil vi nu
udvide pilotprojektet fra Nordjylland til at omfatte de øvrige SOSU-skoler, forklarer Jeppe Rosengård
Poulsen, der er formand for Danske SOSU-skoler og direktør for SOSU Nykøbing Falster.
Stort potentiale i opkvalificering af ufaglærte voksne
Mens den almindelige pædagogiske assistentuddannelse er målrettet personer under 25 år, findes også en
pendant for voksne, der er fyldt 25 år. Denne uddannelse tilrettelægges på baggrund af en individuel
kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, eleven allerede har:
- Vi ser en særlig opgave i at opkvalificere ufaglærte voksne, hvor vores erfaring viser, at både kommune,
region og private virksomheder bruger og drager fordel af denne særlige efteruddannelse for voksne over 25
år til deres ansatte, fx dagplejere, pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere. Alene inden for det
pædagogiske felt har vi i Danmark ca. 70.000 ufaglærte, og de skræddersyede erhvervsuddannelser giver os

nogle rigtig gode muligheder for at løfte de voksne fra ufaglært til faglært. Her er pædagogisk assistentuddannelsen særlig velegnet, hvilket undersøgelsen også bekræfter, fortsætter Anja Jørgensen.
Konkret har ikke færre end 192 ufaglærte gennemført uddannelsen på SOSU Nord i såkaldte GVU-forløb
(Grundlæggende Voksenuddannelse), og her er beskæftigelsesgraden endnu højere end på den almindelige
pædagogisk assistent-uddannelse:
- Havde vores dimittend-analyse også omfattet de voksne elever, ville beskæftigelsesgraden have været
endnu højere. Og potentialet for yderligere opkvalificering er altså enormt, slutter hun.

Fakta om PAU-uddannelsen
En pædagogisk assistent er kvalificeret til arbejde med børn, unge eller voksne i børnehaver, på skoler og i
fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede. PAU-uddannelsen giver
en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne samt om udviklende
aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. Uddannelsen tager 2 år og 3 måneder at gennemføre,
og adgangskrav er bestået 9./10. klasse med karakteren 02 i dansk og matematik.
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