
EUV1 på den pædagogiske
assistentuddannelse 

E R H V E R V S U D D A N N E L S E  F O R  V O K S N E



Er du over 25 år, og har du mini-
mum 2 års erhvervserfaring som 
pædagogmedhjælper inden for 
de seneste 4 år, kan du tage den 
pædagogiske assistentuddan-
nelse uden praktik og grundfor-
løb.

Opfylder du ovenstående betingel-
ser, kan du tage uddannelsen på 42 
uger og gennemføre forløbet som 
ren teori uden praktik i vores afde-
linger i Holbæk (marts) og Næstved 
(august).

På uddannelsen vil du blive under-
vist i fag som f. eks:
• Pædagogik
• Psykologi i den pædagogiske 

praksis
• Kommunikation i den pædagogi-

ske praksis
• Sundhed i den pædagogiske 

praksis.

Realkompetencevurdering
Inden du kan søge ind på uddannel-
sen, skal du have lavet en real-
kompetencevurdering (RKV). Det 

hjælper vi dig med. Nedenfor kan 
du se, hvem du skal kontakte, hvis
du har spørgsmål eller for nærmere 
aftale.

Er du ledig?
Så skal du først tale med dit jobcen-
ter eller din sagsbehandler om at få 
lavet en RKV.

Du bestiller en tid til RKV samtale 
hos Lisa Wollesen på mail: lrw@zbc.
dk eller tlf. 4172 1096. Lisa kan også 
hjælpe dig, hvis du er tvivl om, hvad 



din sagsbehandler skal sende med, 
så du kan få lavet din RKV.

Er du allerede i job?
Er du i job, så bestiller du en tid til 
RKV samtale hos Lisa Wollesen på 
mail: lrw@zbc.dk eller tlf. 4172 1096. 
Når du har været til samtalen, får 
du en uddannelsesplan og et RKV 
bevis, som du skal sende med din 
ansøgning til uddannelsen til pæda-
gogisk assistent som EUV 1 elev.

Det er en god ide at være i så god 
tid som muligt med at bestille en 

RKV, så er du nemlig sikker på, du 
kan nå det inden det optag, du 
ønsker at søge.

Vi hjælper dig med en realkom-
petencevurdering på ZBC
Har du spørgsmål, du vil have be-
svaret, før du booker en tid til RKV, 
kan du kontakte Helene Lieberkind 
på mail: heli@zbc.dk eller tlf. 2025 
0135.

Husk dokumentation  
til din samtale
Når du møder op til din RKV samta-

le, er det vigtigt, at du medbringer 
dit Nem-id og dokumentation for 
dine tidligere ansættelser. 

Du skal også huske at medbringe 
tidligere eksamensbeviser og 
dokumentation fra tidligere uddan-
nelser. Det er nemlig ud fra disse 
dokumenter, vi beregner din merit 
og sammensætter det endelige 
uddannelsesforløb.



ZBC 
Selandia Park 6
4100 Ringsted

5578 8888


