
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
Fra medhjælper til PA-elev  
Idil har tidligere arbejdet med 
børn som både vikar og med-
hjælper og er nu i gang med ud-
dannelsen til pædagogisk 
assistent. Den kaldes også PA-
uddannelsen. Idil er lige nu i 
praktik i Tranbjerg Dagtilbud. 
a 
Et aktivt og kreativt fag 
Idil vil gerne være med til at 
gøre en forskel for børn og unge 
og være med til at give dem en 
god dag. I sit arbejde med børn 
betyder det meget for hende, at 
det er et fag, hvor man kan være 
kreativ, fx kan Idil rigtig godt lide 
at male. Og det at have en aktiv 
 

hverdag med børnene, er i det 
hele taget noget, hun sætter 
stor pris på. 
A 
Børn, der har brug for støtte 
Et af de områder, Idil har en 
særlig interesse for, er børn, der 
i en periode har det svært og 
reagerer anderledes; det kan for 
eksempel komme til udtryk, ved 
at barnet bider. Hvordan har 
barnet det, hvad kan der ligge 
bag, og hvordan kan man støtte 
og hjælpe barnet bedst muligt. 
Det er nogle af de ting, Idil 
glæder sig til at blive klogere på 
og lære om under uddannelsen 
og sine praktikophold.  
 

PA-uddannelsen 
Med en pædagogisk assistent-
uddannelse kan man arbejde 
med både børn, unge og ældre, 
og der er rig mulighed for at 
læse videre, hvis man får lyst til 
det. Og netop det er også en af 
grundende til, at Idil har valgt 
PA-uddannelsen – men lige nu 
passer uddannelsens vekslen 
mellem skole og praktik hende 
helt perfekt. ■ 
 
PA-uddannelsen 
Idil har valgt uddannelsen som 
pædagogisk assistent som et 
trin mod senere evt. at blive 
assistent som et trin mod senere 

Idil er elev i Tranbjerg Dagtilbud, 
hvor hun er i sin første praktik på 
den pædagogiske assistentuddan-
nelse. 

Læs nedenfor om Idils interesse i 
at forstå og hjælpe de børn, som i 
en periode reagerer anderledes og 
derfor skal have støtte. Hvad ligger 
der i barnets adfærd, hvilke tiltag 
skal der til, og hvad er hendes rolle 
i den sammenhæng. 

 

Tranbjerg Dagtilbud – Sammen gør vi en forskel! 

 Find fakta om  
den pædagogiske 
assistentuddannelse på 
www.ug.dk 

 


