EUX VELFÆRD

PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HOLDSTART:
Grundforløb 1 EUX: opstart i august
Grundforløb 2 EUX: opstart i januar
Hovedforløb EUX: opstart i august
Vi starter hold i Herning og Holstebro, hvis der er tilstrækkelig søgning.
SÅDAN SØGER DU:
Tilmelding til et grundforløb foregår via www.optagelse.dk
Til hoveforløbet skal du søge om en uddannelsesaftale direkte hos en
arbejdsgiver (kommune).
Læs mere på www.sosuherning.dk
SPØRGSMÅL?
Kontakt en studievejleder for mere info på telefon: 9627 2929

HERNING: GULLESTRUPVEJ 10, 7400 HERNING
HOLSTEBRO: DØESVEJ 70, 7500 HOLSTEBRO
TELEFON 9627 2929 • WWW.SOSUHERNING.DK • FACEBOOK.COM/SOSUHERNING

Bliv faglært student - ta’ 2 uddannelser i 1

SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING - JUNI 2017

der er målrettet, har lyst til at
arbejde med mennesker og
gerne vil holde mulighederne for
videreuddanelse åbne.

HVAD ER EUX?
Når du tager en EUX-uddannelse,
betyder det, at du kombinerer en
erhvervsuddannelse med fag på
gymnasialt niveau.
Tager du den pædagogiske assistentuddannelse som EUX, bliver du både
faglært pædagogisk assistent og
student.

For at starte på et hovedforløb skal
du have bestået Grundforløb 2 eller
have en uddannelsesaftale med en
arbejdsgiver. Desuden skal du have
bestået alle C-niveau grundfag fra
grundforløbene samt have førstehjælp
og brandbekæmpelse.

Dermed har du gode muligheder for
at komme i job efter endt uddannelse,
typisk i en daginstitution, SFO eller i
et dag- og botilbud for personer med
psykisk og fysisk
funktionsnedsættelse.
Derudover har du samme muligheder
for at læse videre som en gymnasieelev, hvis du drømmer om at læse til
bl.a. pædagog eller socialrådgiver.

ØKONOMI
Du kan søge om SU som
grundforløbselev, når du er fyldt 18 år.

HVILKE ADGANGSKRAV ER DER?
Som EUX-elev skal du have lyst til at
udfordre dig selv.

På hovedforløbet får du elevløn fra din
arbejdsgiver.

Glæd dig til en
uddannelse, hvor du
• bliver student på en
spændende måde
• veksler mellem skole- og
praktikforløb
• veksler mellem individuelt arbejde
og gruppearbejde
• har mulighed for at komme i
praktik i udlandet
• arbejder med mennesker
i alle livets faser

Mulighed for
Videreuddannelse

EUX•velfærd er for dig,

For at starte på et grundforløb skal
du have bestået folkeskolens afgangseksamen med mindst 02 i både dansk
og matematik.

Grundforløb m. EUX
GF 1
GF 2 PA

Hovedforløb Pædagogisk assistent m. EUX
Skole
Praktik
Skole
Praktik

Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Komm/it C

Matematik C
Idræt C
Psykologi C

1 år
Fag GF1
• Arbejdspladskultur
• Praktikpladssøgning
• Samfund og sundhed
• Arbejdsplanlægning og samarbejde
• Faglig dokumentation
• Faglig kommunikation
• Innovation
• Metodelære

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Samfundsfag B
Biologi C
Idéhistorie B

2 år

Fag på GF 2 PA
• Grundlæggende pædagogisk arbejde
• Roller og rammer
• Sundhed og trivsel

Evt. Videreuddannelse

Skole

Skole

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Samfundsfag B
Idéhistorie B
Biologi C
Større skr. opg.

Dansk A
F.eks.
Samfundsfag B
Pædagog
Valgfag 1 + 2
Socialrådgiver
Eksamensprojekt

3 år
Fag på hovedforløbet
• Pædagogik
• Natur og udeliv
• Digital kultur
• Bevægelse og idræt
• Sundhed i den pædagogiske praksis
• Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
• Psykologi i den pædagogiske praksis
• Kommunikation i den pædagogiske praksis
• Arbejdsmiljø og ergonomi

4 år

