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Udmelding af institutionsfordelte kvoter for skolernes optag af 

elever uden uddannelsesaftale til grundforløbets 2. del på den pæ-

dagogiske assistentuddannelse i 2023 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har med brev af 30. sep-

tember 2022 orienteret udbydere af den pædagogiske assistentuddannelse 

om, hvilke uddannelser der dimensioneres i 2023. 

 

I dette brev udmeldes fordelingen af kvoten for optag på den pædagogi-

ske assistentuddannelse i 2023.  

 

Institutionsfordeling af kvoten for PAU i 2023 

Institutionsfordelingen er, i lighed med kvoten for 2022, foretaget på 

baggrund af indgåede uddannelsesaftaler fratrukket aftaler med euv1-

elever i det seneste hele opgørelsesår. Uddannelsesaftaler indgået med 

euv1-elever fratrækkes fordi euv1-elever altid optages direkte på hoved-

forløbet og derfor ikke er relevante for adgangsbegrænsning til GF2.  

 

STUK har anvendt dataudtræk fra juni 2022 for indgåede uddannelsesaf-

taler i 2021. Det har ikke været muligt at anvende et nyere dataudtræk, da 

der er fundet en formodet fejl i elevtypefordelingen af uddannelsesafta-

ler. 

 

Bornholm modtager kvote hvert tredje år og er tildelt kvotepladser for 

2023, svarende til den andel af pladser, Bornholm tidligere har fået til-

delt. 

 

I fordelingen er der ligesom tidligere år taget hensyn til, at professions-

højskolerne ikke optager elever på GF2 og derfor ikke skal have kvote-

pladser. Professionshøjskolernes beregnede kvote er fordelt til en eller 

flere nærliggende skoler, der udbyder GF2.  
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De enkelte skolers kvote for optagelse af elever uden uddannelsesaftale 

til GF2 på PAU i 2023 fremgår af tabel 1 nedenfor.  

 
Tabel 1: Fordeling af kvote for optag på GF2 til PAU i 2023 på baggrund af 
indgåede uddannelsesaftaler i 2021 ekskl. aftaler med euv1-elever.  

Skole  Kvote i 2023 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  35 

SOSU H  287 

ZBC (SOSU Sjælland)  147 

SOSU Nykøbing Falster  73 

SOSU Fyn  151 

SOSU Syd  73 

SOSU Esbjerg  54 

SOSU Fredericia-Vejle-Horsens  81 

SOSU Midt- og Vestjylland  98 

SOSU Østjylland  90 

SOSU Randers  66 

SOSU Skive-Thisted-Viborg  98 

SOSU Nord    77 

I alt  1.330 

 

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 ubrugte 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.ke@stukuvm.dk med følgende tekst i 

mailens emnefelt: ”Overdragelse af kvote”.  

 

STUK gør opmærksom på, at kvoterne ikke kan overskrides, og at optag 

af elever uden uddannelsesaftale ud over kvoten ikke vil være tilskudsbe-

rettiget.  

 

 
Med venlig hilsen 

 

Signe Hørby Aller 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 53 84 

signe.horby.aller@stukuvm.dk 

 

 

 


