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Prøvevejledning til den afsluttende prøve 

Den pædagogiske assistentuddannelse 

 

Formål 

At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer 

som fremgår af uddannelsens formål og kompetencemål.  

 

Mål 

Målet er at: 

1. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere 

begrundede pædagogiske forløb. 

 

2. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt 

anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pædagogiske praksis.  

 

3. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den 

gældende lovgivning.  

 

4. Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, 

inklusion og udvikling.  

 

5. Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, 

involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe.  

 

6. Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og 

reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling.  

 

7. Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske 

målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 

 

8. Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, 

selvstændighed, ansvarlighed og empati i det professionelle møde med andre. 

 

9. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og 

indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe.  
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10. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver 

og udfordringer i dagligdagen.  

 

11. Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv 

til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter.  

 

12. Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende 

arbejde.  

 

13. Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede 

fysiske aktiviteter.  

 

14. Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte 

målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg.  

15. Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme 

i institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje.  

 

16. Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, 

arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde. 

 

17. Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i 

pædagogiske aktiviteter.  

 

18. Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over 

kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske 

målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer. 

 

19. Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og 

selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

 

20. Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske 

metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.  

 

21. Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske 

dilemmaer i det pædagogiske arbejde.  
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Forudsætning for prøven 

For at eleven kan indstilles til prøve, skal eleven have deltaget i undervisningen.  

 

Prøveform  

Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. 

Projektopgaven udarbejdes af eleven eller i samarbejde mellem højst tre elever.  

Prøven kan gennemføres som en gruppeprøve med højst tre personer i hver gruppe. Ved ønske 

om mere end tre personer i gruppen skal der gives dispensation af uddannelsesleder. 

 

Prøvens tilrettelæggelse 

Der afsættes 10 dage, inklusiv eksamen, til at arbejde med projektet, der tager udgangspunkt i 

en relevant problemstilling inden for den pædagogiske assistentens erhvervsfaglige område. 

 

Eleven/gruppen har valgt et emne fra den pædagogiske praksis, der kan danne grundlag for 

projektet. Der stilles krav om at eleven indsamler empiri i praksis. 

Projektets indhold, form og tekniske retningslinjer skal følge SOSU ZBCs vejledning til 

projektskrivning. 

Ved gruppeprøve har alle gruppens medlemmer ansvar for det samlede projekt. Der stilles 

således ikke krav til angivelse af navn på hvilke afsnit den enkelte elev har skrevet i projektet. 

 

Eleven uploader projektet elektronisk i MOODLE ZBC Fronter på 6. dagen i projektperioden 

senest kl. 12.00.  

Uddannelsesadministrationen fremsender projektet til censor. 

 

En disposition i forhold til oplægget, herunder hvilke materialer/av-midler der evt. skal bruges 

til elevens oplæg afleveres senest dagen før prøven i projektperioden via mail til eksaminator. 

Ved gruppeprøve skal dispositionen indeholde en angivelse af hvorledes eleverne har fordelt 

oplægget i mellem sig med navns nævnelse. 

 

Vejledning 

 Vejledning i projektperioden planlægges på baggrund af en oversigt over undervisernes 

vejledningstider. 

 Eleven/gruppen har ansvar for at aftale 2 vejledningssamtaler med vejleder på projektet. 

Herefter vurdere jeres vejleder sammen med jer om I har brug for yderligere vejledning.  

Det forventes at eleven/gruppen møder forberedt til vejledning. Vejledningen skal foregå 

på skolen med mindre andet er aftalt med vejleder. 
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 Problemformuleringen skal inden for de første 2 dage være godkendt af vejleder. Inden 

for samme tidsrum skal eleven/gruppen ligeledes have udarbejdet en tidsplan og ved et 

gruppefremstillet projekt, en samarbejdsaftale for projektet. 

 

Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget er det, af eleven udarbejdede projekt, samt disposition til brug på 

eksaminationsdagen. Projektet og dispositionen danner grundlaget for, hvilket niveau den 

mundtlige eksamination starter på. 

 

Prøveafvikling 

Prøven foregår som en samtale og en evt. demonstration, mellem elev og eksaminator, med 

fokus på de faglige begrundelser for de valgte handlinger. 

 

Eleven vurderes i forhold til målene for prøven med baggrund i den mundtlige præstation. 

Prøven indledes med minimum 5 minutters selvstændigt oplæg fra eleven. Ved 

gruppeeksamination afsættes der 5 minutter pr. elev. 

 

Prøvens varighed er ved  

 1 elev 30 minutter inkl. 5 min votering.  

 2 elever 60 minutter inkl. 10 min votering.  

 3 elever 90 minutter inkl. 15 min votering.  

 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet. 

 

Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præstation og elevens eventuelle produkt ved 

prøveafholdelse. 

Eleven bedømmes ud fra: 

 Elevens mundtlige præstation med oplæg og eventuelle produkt. 

 Om barnet, den unge eller voksne er i centrum og om handlingerne begrundes med teori. 

 Om eleven selv kan vægte hvilke mål, der er relevante at bruge i forhold til det konkrete 

projekt.  

 Om alle relevante mål inddrages på relevant vis. 

 

Det er eksaminators pligt at sikre, at eleven berører de relevante mål. 

Det er den samlede helhedsvurdering, der kommer til udtryk i karakterafgivelsen. 
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Votering 

Elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer vurderes op imod målene for prøven. 

Eksaminator meddeler eleven den opnåede karakter inden for de afsatte 30 minutters prøvetid.  

Ved gruppeprøve afgives karakteren individuelt til hver elev og herefter gives fælles feedback 

på prøven til hele gruppen. 

Prøven bedømmes efter 7-trin-skalaen, jf. gældende bekendtgørelse.  

 

Eksaminator 

Eksaminator er en af skolens undervisere. Eksaminator leder eksaminationen og meddeler 

eleven den opnåede karakter. Ved den afsluttende teoretiske prøve skal eksaminator eller censor 

være uddannet pædagog. 

 

Censor 

Udpeges af skolen, det skal være en person fra den pædagogiske assistents praktikområde med 

viden om og erfaring med den pædagogiske assistentuddannelse. 

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. 

Censors funktion i øvrigt, jf. gældende bekendtgørelse. 

 

Omprøve 

Ved ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. En elev kan højst aflægge prøven 

2 gange. Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven. Omprøven vil 

normalt afvikles inden for 10 arbejdsdage efter prøven. 

Ved omprøve eksamineres eleven efter samme fremgangsmåde som ved den ordinære prøve og 

med udgangspunkt i det udarbejdede projekt. 

Eksaminator vil normalt være den samme som ved prøven. Der udpeges en ny censor. 

 

Ved sygdom 

Hvis eleven på grund af dokumenteret (evt. lægeerklæring) sygdom er forhindret i at deltage i 

eller gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår 

efter regler som ved den ordinære prøve. Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået 

sygdom. Prøvetidspunkt fastsættes af skolen. 

Bliver eleven sygemeldt under projektarbejdet, vil uddannelsen normalt forlænges. 

 

Henvisninger 

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse.  

Generelle prøvebestemmelser for SOSU ZBC, se relevant udgave på hjemmesiden. 

 
 

Prøver er offentlige tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold.  

Kun kommende eksaminatorer kan overvære voteringen efter aftale med skolens 

ledelse. 

 

 
 


