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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) indstilling vedr. fastsættelse af kvote for optag på grund-

forløbets anden del (GF2) til den pædagogiske assistentuddan-

nelse (PAU) i 2023 

 
Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har ved brev af 4. maj 2022 
anmodet REU om indstilling til fastsættelse af kvote for optaget til GF2 
for PAU i 2023. 
 

REU har den 19. maj 2022 fra det faglige udvalg (FEVU) modtaget udta-

lelse til brug for rådets behandling af sagen.  

 

REU behandlede ministeriets henvendelse på rådets møde den 31. maj 

2022, og på baggrund af udtalelsen fra det faglige udvalg (FEVU) indstil-

ler REU følgende: 

 

Et mindretal (de af FH indstillede medlemmer af REU) indstiller, at GF2 

kvoten på den pædagogiske assistentuddannelse i skoleåret 2022/2023 

øges til 1800 fra de nuværende 1050. Argumenterne for at forøge kvoten 

fra de nuværende 1050 er følgende: 

 Betydelig mangel på arbejdskraft, især uddannede medarbejdere 

på hele det pædagogiske arbejdsmarked. Der er gode jobmulighe-

der for pædagogisk personale i det meste af landet, jf. Arbejds-

markedsbalancen. 

 Ledigheden blandt de pædagogiske assistenter har været stærkt 

faldende i de senere år 

 Mange unge ufaglærte på området bør tilbydes uddannelsen. 

 Der afvises mange ansøgere, som ønsker uddannelse, hvilket ikke 

harmonerer med den fremtidige mangel på medarbejdere i sekto-

ren 

 Skolerne påtænker en styrket lærepladsopsøgende indsats som 

konsekvens af måltallene for tidlig aftaleindgåelse 

 Manglen på arbejdskraft på det pædagogiske område vil stige me-

get i de kommende år 
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Et mindretal (de af KL og DA indstillede medlemmer af REU) indstiller, 

at GF2 kvoten på den pædagogiske assistentuddannelse i skoleåret 

2022/23 forbliver 1.050. Argumenterne for at fastholde kvoten er føl-

gende: 

 Med den strukturelle arbejdskraftmangel på både det offentlige 

og private arbejdsmarked er der brug for det rette match mellem 

udbud og efterspørgsel. Der er derfor brug for, at unge, der søger 

EUD-vejen, vejledes til at søge mod erhvervsuddannelser hvor 

arbejdskraftmanglen er størst, herunder bl.a. SOSU-uddannel-

serne. 

 Dagpengefrekvensen for nyuddannede pædagogiske assistenter 

under 25 år var i 2019 ca. 20 pct. mens den for de +25 årige var 

ca. 10 pct. 

 Kommunale arbejdsgivere, der ønsker at øge optaget af unge – 

ud over kvoten – kan indgå uddannelsesaftaler fra GF2-start og 

dermed imødegå lokal mangel på pædagogisk personale. 

 I bestræbelserne på at uddanne mere kvalificeret arbejdskraft vil 

Kommunerne fremadrettet fokusere på at uddanne voksne ufag-

lærte i sektoren. Netop derfor har KL og FOA ved OK21 aftalt 

at styrke den opsøgende indsats på de kommunale arbejdspladser 

mhp. at sikre mere uddannet personale på bl.a. dagtilbudsområ-

det. 

 

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. 

 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 

Formand 


	Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

