
§3 Grundforløbsmål for pædagogisk assistent-
uddannelse

Eleven skal have følgende kompetencer på begynderniveau: 

1)Eleven kan i kendte situationer medvirke ved planlægning, gennemførelse og evaluering af
enkle fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle, praktiske og rehabiliterende pædagogiske aktivi-
teter med brug af pædagogiske metoder målrettet målgruppen.

2)Eleven kan i kendte situationer medvirke til at afbryde smitteveje og reflektere over enkle
måder at overholde hygiejniske retningslinjer.

3)Eleven kan medvirke til at igangsætte enkle sundhedsfremmende aktiviteter, samt reflektere
over kost, motions og udelivs betydning for livskvalitet, fysisk, psykisk og social sundhed for en
udvalgt målgruppe.

4)Eleven kan i kendte situationer redegøre for enkle ergonomiske principper, regler om sikker-
hed og arbejdsmiljø, brug af relevant velfærdsteknologi, samt reflektere over egenomsorg i
enkle situationer i jobudøvelsen.

5)Eleven kan i kendte situationer medvirke i samarbejdet med tværprofessionelle samarbejds-
partnere og anvende udvalgte metoder til kommunikation med målgruppen, pårørende og
professionelle for at forebygge vold og konflikter.

6)Eleven kan deltage i enkel faglig kommunikation om målgruppens udvikling og på baggrund
af observationer i kendte situationer medvirke ved faglig dokumentation i digitale kommunika-
tions- og dokumentationssystemer.

7)Eleven kan redegøre for den pædagogiske sektors opbygning og den pædagogiske assistents
rolle, samt de mest almindelige rettigheder og pligter som fagperson.

8)Eleven kan i enkle situationer inddrage digitale medier i gennemførelse af pædagogiske akti-
viteter med målgruppen, samt til dialog og formidling med fokus på beskyttelse af målgrup-
pens digitale data.

9)Eleven kan gengive fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen, her-
under temperatur og eksponentiel vækst.

10)Eleven kan medvirke til sammensætning af kost til målgruppen ud fra statistik og udregning
af energibehov og -forbrug, under hensynstage til målgruppens behov for vitaminer og næ-
ringsstoffer.
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11)Eleven kan gengive enkle psykologiske og sociologiske processer i pædagogisk arbejde, der 
omhandler målgruppens samspil med omgivelserne. 

Eleven skal have følgende kompetencer på rutineret niveau: 

1)Eleven kan i kendte situationer indgå i pædagogisk arbejde med at skabe relationer og un-
derstøtte motivation, inklusion, trivsel og udvikling af målgruppen ud fra basal viden om udvik-
lingspsykologi og med brug af enkle faglige begreber. 

2)Eleven kan udvise empati for målgruppen og  reflektere over enkle etiske dilemmaer i 
jobudøvelsen. 

 
  

 


