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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers 

(REUs) indstilling vedr. institutionsfordelte kvoter til grundforløbets 2. 

del til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2021 

I forlængelse af udmelding af 23. juni 2020 af kvote for optag på 
grundforløbets 2. del på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 
2021, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) ved brev af 
den 23. juni 2020 fremsendt institutionsfordeling af den 
landsdækkende kvote for PAU i 2021 med frist mandag den 29. juni 
2020. 

REU har ved mail af 24. juni 2020 anmodet det faglige udvalg om 
eventuelle bemærkninger til STUK’s oversigter over kvotefordelingen 
mellem institutionerne 2021, som fremgår af STUK’s tabel 1 og tabel 2, 
med frist fredag den 26. juni 2020, kl. 12.00.  

Det faglige udvalg - FEVU (Fællesudvalget for Erhvervsrettede 
Velfærdsuddannelser) - har ved mail af 25. juni 2020 meddelt, at  
FEVU’s høringssvar på de institutionsfordelte kvoter for optag på 
grundforløbets 2. del til den pædagogiske assistentuddannelse er et 
ønske om, at kvoterne for 2021 bygger på STUK’s tabel 2 (indgåede 
uddannelsesaftaler i 2019). 

På denne baggrund afgiver REU hermed indstilling om 
institutionsfordelte kvoter til grundforløbets 2. del til den pædagogiske 
assistentuddannelse (PAU) i 2021, som fremgår af REUs tabel 1 
nedenfor.  

Det bemærkes, at REU i den forbindelse har noteret, at følgende 
fremgår af STUK's udmelding af 23. juni 2020 af kvote for optag på 
grundforløbets 2. del (GF2) til den pædagogiske assistentuddannelse 
(PAU) i 2021, afsnit 5 og 6: 

” I fastsættelsen af kvoten for PAU har ministeren taget hensyn til, at der ikke på 
nuværende tidspunkt er grundlag for at forvente markante ændringer i udbuddet af 
praktikpladser i 2021 eller efterspørgslen efter pædagogiske assistenter. 

Ministeren vil i forlængelse af fastsættelsen af kvoten for 2021 gøre opmærksom på, 
at REU kan indstille en ny kvote for elevoptag i 2021, hvis rådet vurderer, at 
forudsætningerne har ændret sig som følge af politiske aftaler.”. 
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Tabel 1. Fordeling af kvote for optag på GF2 til PAU i 2021 (på baggrund af indgåede 

uddannelsesaftaler i 2019): 

Skole  REUs indstilling om 
kvote i 2021  

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  0 

SOSU H  264 

ZBC (SOSU Sjælland)  110 

SOSU Nykøbing Falster  52 

SOSU Fyn  67 

SOSU Syd  54 

SOSU Esbjerg  74 

SOSU Fredericia-Vejle-Horsens  81 

SOSU Herning  71 

SOSU Østjylland  91 

SOSU Randers  42 

SOSU Skive-Thisted-Viborg  83 

SOSU Nord  61 

I alt  1.050 

Venlig hilsen 

Stina Vrang Elias 
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