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PÆDAGOGISK ASSISTENT
Hvad Odsherred Kommune tilbyder som
praktiksted

og hvad du skal arbejde videre med på skolen, så
du sætter teori og praksis sammen.

På hvert praktiksted er der en vejleder, der har ansvaret for at planlægge din praktik sammen med
dig. Din vejleder tager udgangspunkt i dine individuelle læringsbehov sammen med dig. I lægger
sammen en plan for din praktik, så dine læringsmuligheder kommer bedst i spil.

Det er i samarbejde med skolen mulighed for at
komme til udlandet i praktik.

På dit praktiksted findes de sidste nye fagbøger.
Heri er også PIXI-udgaven af den lokale undervisningsplan, som er lavet som håndbog til praktikken, der skal modtage elever. Det er en hjælp til
at strukturere dit praktikforløb.

Praktiksteder
Som elev på den pædagogiske assistentuddannelse er det i de kommunale institutioner, du vil have
dine praktikforløb. Det er i dagplejen, i børnehaver, vuggestuer, på specialbørnehaver og Ung i
Odsherred.
Vores dagtilbud arbejder med forskellige pædagogiske afsæt: Pædagogisk idræt, udeliv, naturbørnehave og mild specialisering.
Dagplejen har flere dagplejere specialiseret sig inden for pædagogiske retninger fx idræt, natur,
sprog, motorik, musik, kost og økologi.

Faglig udvikling
Uddannelseskonsulenterne i Odsherred Kommune
følger eleverne gennem hele uddannelsen og du
kommer til introduktion og evaluering af praktikkerne hos uddannelseskonsulenterne. Her får du
udleveret læringsmateriale og gennemgang af den
praktik du er startet i.
Du er her sammen med dine elevkammerater, der
er ansat i Odsherred Kommune.
Ligeledes kommer du til evaluering, hvor der er fokus på, hvad det er, du har tilegnet dig af læring,

Hvad vi forventer af dig
Som elev har du ansvar for egen læring. Det er
vigtigt at være nysgerrig og at stille konstruktive
spørgsmål, og det er godt at komme med forslag til
eventuelle forbedringer.
Der er gode muligheder for at få indflydelse på
praktikperioden.

Optagelse og ansættelse på uddannelsen
Grundforløb 2 PA er et 20-ugers uddannelsesforløb,
hvor du har dansk, samfundsfag, idræt og psykologi samt uddannelsesspecifikke fag, som forbereder
dig til at læse videre som pædagogisk assistent.
Det er muligt at tage uddannelsen på EUX.
Optagelsen på grundforløbet sker digitalt via
hjemmesiden, optagelse.dk.

Hvem kan søge uddannelsesplads hos os?
Du skal have gennemført eller være i gang med
ggrundforløb 2 til PA eller via en real kompetencevurdering været erklæret klar til direkte optagelse
på uddannelsen.
Du skal søge elevstillingen på Odsherred Kommunes
hjemmeside under ledige jobs, når den er slået op.
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