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Kopi til: Danske SOSU-skoler og PASS   

   

   

 

Udmelding af institutionsfordelte kvoter for optag på grundforlø-

bets 2. del til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) 2020 

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) har 

den 23. oktober 2019 sendt indstilling til de institutionsfordelte kvoter på 

den pædagogiske assistentuddannelse 2020 til Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet (STUK). 

 

Med dette brev udmeldes institutionsfordelingen af kvoter i 2020.  

 

Fordeling af kvoter 
Kvoten for PAU i 2020 (1.050 kvotepladser) er fordelt mellem instituti-

oner, der udbyder grundforløbets 2. del på PAU i 2020. 

 
Fordelingen af de 1.050 kvotepladser er baseret på REU’s indstilling.  

Kommunernes Landsforening (KL) har oplyst, at de fem Kommunekon-

taktråd (KKR) ikke har haft en politisk behandling af PAU dimensione-

ringen for 2020. KL har derfor anbefalet, at institutionsfordelingen for 

2019 lægges til grund for fordelingen af GF2 PAU pladser for 2020. Det 

bemærkes for en ordens skyld, at REU har fulgt KL’s anbefaling. 

 

Det bemærkes desuden, at KL/KKR tidligere har oplyst, at Bornholms 

Sundheds- og Sygeplejeskole udbyder hovedforløbet primo 2021. På den 

baggrund tildeles Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole en kvote på 

25 for optag af elever på GF2 i 2020. 

 

Samtidig tager fordelingen højde for, at professionshøjskolerne ikke op-

tager elever på grundforløbets 2. del og derfor ikke skal have en kvote.  

 

De enkelte skolers kvoter i 2020 fremgår af tabel 1.  
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Tabel 1: Fordeling af institutionsfordelte kvoter til GF2 på PAU 2020. 

 

Skole Kvote i 2020 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 25 

SOSU H 294 

ZBC (SOSU Sjælland) 123 

SOSU Nykøbing Falster 51 

SOSU Fyn 59 

SOSU Syd 44 

SOSU Esbjerg 63 

SOSU Fredericia-Vejle-Horsens 60 

SOSU Herning 81 

SOSU Østjylland 85 

SOSU Randers 31 

SOSU Skive-Thisted-Viborg 71 

SOSU Nord 63 

I alt 1.050 

 

Overdragelse af kvoter 

STUK opfordrer skolerne til fortsat at samarbejde om udbuddet af di-

mensionerede uddannelser og henviser til, at skolerne drager omsorg for 

elevernes uddannelse og benytter muligheden for indbyrdes at overdrage 

kvoter, således at uforbrugte kvoter kan anvendes på andre skoler. 

 

Skoler, der ikke bruger alle sine kvotepladser, kan overdrage kvoter til 

andre skoler. STUK skal orienteres om overdragelse af kvotepladser ved 

e-mail til følgende adresse: stuk.cef@stukuvm.dk med følgende tekst i 

mailens emnefelt: ”Overdragelse af kvote PAU”. 

 

Overholdelse af kvoter 

Ministeriet skal gøre opmærksom på, at en eventuel overskridelse af kvo-

terne ikke vil være tilskudsberettiget. 

 

Hvis der er spørgsmål vedr. fordelingen af kvoter, kan de stilles til Nina 

Lyng på Nina.Lyng@stukuvm.dk eller på tlf.: 20 14 82 53. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Nørby 

Center For Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse 
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