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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) indstilling vedr. fastsættelse af kvote for optag på GF2 til 

den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2021 

 
Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har ved brev af 13. maj 
2020 anmodet REU om indstilling til fastsættelse af kvote for optaget til 
grundforløb 2 (GF2) for PAU i 2021. 
 

REU behandlede ministeriets henvendelse på rådets møde den 28. maj 

2020 og noterede, som oplyst af BUVM, idet der ikke er indgået en aftale 

om antallet af praktikpladser for 2021, anmoder ministeriet REU om 

at afgive indstilling om, hvorvidt kvoten for 2021 skal fastsættes på 

samme niveau på 1.050 pladser som for 2019 og 2020, eller om REU 

ønsker at indstille en anden kvote. 

 

Samtidig har REU den 25. maj 2020 fra det faglige udvalg (PASS) mod-

taget udtalelse til brug for rådets behandling af sagen. Det bemærkes, at 

der er tale om en delt indstilling. 

 

De af FH indstillede medlemmer af rådet kan tilslutte sig BUVM’s for-

slag til en kvote beregnet på grundlag af alle indgåede uddannelsesaftaler 

i 2019, hvorved GF2-kvoten i 2021 fastsættes til 1.113 elevpladser. 

  

De af FH indstillede medlemmer af rådet tager imidlertid forbehold for, 

at evt. politiske aftaler på dagtilbudsområdet kan medføre et øget behov 

for pædagogisk uddannet personale og derved et behov for en højere 

GF-kvote på den pædagogiske assistentuddannelse. 

 

De af DA og KL indstillede medlemmer af rådet tager ligesom sidste år 

udgangspunkt i BUVM’s beregning, der baserer sig på alle indgåede ud-

dannelsesaftaler i 2019 eksklusiv EUV1 aftaler og indstiller, at GF2 kvo-

ten fastholdes på 1.050 pladser. DA og KL vurderer at situationen vedr. 

optaget af elever på den pædagogiske assistentuddannelse er uændret i 

forhold til sidste år, og at der således ikke noget der begrunder en stig-

ning. 
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Når den nationale kvote i forlængelse af ovenstående er endelig fastsat, 

ser rådet frem til at modtage anmodning fra ministeriet om REUs indstil-

ling om de institutionsfordelte kvoter for GF2 til PAU, jf. § 44, stk. 5, i 

bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 
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