
 

 

 

 Center for Regional 
Udvikling 
 

 

 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

Telefon +45 38 66 50 00 

Web www.regionh.dk 

  

 

Dato: 11. oktober 2016 

J.nr. 15008796 

 

 

 

 

Bilag 2  

Uddybning af regionens indstilling om udbud af den pædagogiske assistentud-

dannelse, grundforløbets anden del 

 

Udvikling i tilgang til den pædagogiske assistentuddannelse, grundforløbets 2. del 

Institution Tilgang PAU GF 2 

2015 2016* 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 14 15 

SOPU Sundhed, omsorg og pædagogik 124 101 

SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret 134 128 

I alt 272 244 

* Medtager kun data for 1. og 2. kvartal 2016 

OBS: Med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, blev strukturen for grundforløb 

omlagt. De tidligere 12 indgange blev samlet i 4 hovedområder og grundforløbet blev splittet op i to dele: 

GF1 og GF2. Det betyder, at tal for tilgang til PAU GF2 i 2015 og 2016 ikke kan sammenlignes med til-

gangen til den tidlige indgang til grundforløb for Sundhed, omsorg og pædagogik i 2014 og tidligere. 

 

Professionshøjskolen UCC udbød ikke grundforløb under den gamle erhvervsuddan-

nelseslov, men ansøger nu om udbud af GF 2 både på Bornholm og i København. 

 

Udvikling i kommunernes uddannelsesaftaler/antal praktikpladser 

Kommuner i hovedstadsregionen Antal uddannelsesaftaler, som kommu-

nerne har forpligtet sig til at indgå 

2015 2017 Difference 

Nordsjælland (Allerød, Fredensborg, Frederiks-

sund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørs-

holm)  

96 35 -61 

Storkøbenhavn (Albertslund, Ballerup, Brønd-

by, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gladsaxe, 

Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-

Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarnbæk, Ru-

dersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk) 

331 202 -129 

Bornholm 42 3 -39 

I alt 469 240 -229 

Der er ikke besluttet nogen dimensionering for 2016. 2015-tal er maksimumstal, mens 2017-tal er mini-

mumstal. I tillæg til tallene kommer 7-10 uddannelsesaftaler i regionens sociale virksomhed samt enkelte 

i private virksomheder. 



   Side 2  

 

Det samlede antal dimensionerede praktikpladser i hovedstadsregionen gældende fra 

2017 på minimum 240 praktikpladser, stemmer nogenlunde overens med den nuvæ-

rende tilgang af elever. Således vurderes nedgangen i dimensioneringen ikke umiddel-

bart at være problematisk for regionen samlet, og understøtter anbefalingen om at op-

retholde samme antal udbudssteder.   

 


