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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) indstilling vedr. ansøgning fra fire professionshøjskoler 

om forsøg med fleksibelt tilrettelagte euv1-forløb på den pædago-

giske assistent-uddannelse 

 
Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har ved brev af 5. maj 2022 
anmodet REU om indstilling vedr. ansøgning fra fire professionshøjsko-
ler om forsøg med fleksibelt tilrettelagte euv1-forløb på den pædagogiske 
assistent-uddannelse (PAU). 
 

REU har den 25. maj 2022 fra det faglige udvalg (FEVU) modtaget udta-

lelse til brug for rådets behandling af sagen (vedlagt til orientering).  

 

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: 

 

Rådet indstiller, at forsøget udvides med institutioner, hvis primære for-

mål er at udbyde erhvervsuddannelser og i særdeleshed PAU, dvs. 

SOSU-skoler, med henblik på at få et bredt erfaringsgrundlag at vurdere 

forsøget på. 

 

Rådet opfordrer også til, at ministeriet følger forsøget tæt med henblik på 

at sikre at evt. brugbare erfaringer kan overføres til andre erhvervsuddan-

nelser. I forhold til en eventuelt overførsel af erfaringerne fra forsøget, 

mener REU i øvrigt, at det bl.a. her bør overvejes, hvor mange forskel-

lige euv-varianter, der er hensigtsmæssige. 

 

Endvidere er det REUs vurdering, at forsøget rejser en række principielle 

spørgsmål vedr. rammer og vilkår for nye tilrettelæggelser af erhvervsud-

dannelserne, som skal afklares inden forsøget iværksættes, og hvor det 

sikres, at elevernes vilkår ikke forringes. Afklaringen bør bl.a. omfatte: 

 Løn- og overenskomstvilkår 

 Forsørgelsesgrundlag, herunder evt. AUB-refusion 

 Lærerstyret undervisning 
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Rådet indstiller, at ministeriet klargør de nævnte emner i centralt fastsatte 

retningslinjer for forsøgets gennemførelse. 

 

 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 

Formand 
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