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Pædagogiske uddannelser Tabel der viser 
relationen mellem de 
forskellige 
uddannelsesniveauer.

Akademiuddannelsen i 
Socialpædagogik er en 
såkaldt ”Videregående 
voksenuddannelse” på 
1 år.

Akademiuddannelsen 
er kompetencegivende 
de pædagogiske 
diplomuddannelser.
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Uddannelsens opbygning

En akademiuddannelse er bygget op af seks moduler (60 ECTS-point), 

som tilsammen giver ret til titlen AU i socialpædagogik.

Hvert modul svarer til 10 ECTS point og kan tilrettelægges delvist 

netbaseret. Man læser typisk én dag om ugen pr. modul, og uddannelsen 

er dermed forenelig med et erhvervsarbejde. 

En hel uddannelse tager i så fald 3 år. Det er mulighed at tilmelde sig flere 

moduler ad gangen og dermed tage uddannelsen på kortere tid.

Uddannelserne består hver især af tre obligatoriske moduler, to 

valgmoduler og et afgangsprojekt. Det er muligt at vælge ét modul fra en 

anden akademiuddannelse, og lade det indgå i sin uddannelse som det 

ene valgmodul.
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Moduler på uddannelsen

Obligatoriske moduler

• Socialpædagogisk 

praksis

• Lovgivning og 

organisation

• Socialpædagogiske 

metoder

Valgfrie moduler

• Inklusion og 

eksklusion

• Socialpædagogisk 

udviklingsarbejde

• Socialpsykiatri

Som navnet antyder er 
de tre obligatoriske 
moduler obligatoriske.

Man skal tage to 
valgmoduler, og 
mindst et af dem, skal 
være fra AU i 
Socialpædagogik.

Afgangsprojektet tages 
til sidst.

Afgangsprojektet
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Adgangskrav

For at kunne blive optaget på akademiuddannelserne skal ansøger have en 

adgangsgivende uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring.

Den adgangsgivende uddannelse kan være:

En erhvervsuddannelse, PGU, PAU/GVU, en gymnasial uddannelse eller anden 

uddannelse på mindst samme niveau

Der er mulighed for at søge dispensation for uddannelseskravet, men det vil altid 

komme an på en konkret vurdering. Kontakt os for at høre nærmere.

Erhvervserfaring

De to års erhvervserfaring kan fx være fra: fritids- og ungdomsklub, opholdssteder, 

opsøgende arbejde, SSP eller andre tilbud rettet mod unge

Adgang med dispensation (adgangsbevis ved realkompetencevurdering)
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VEU-omstillingsfond

Der afsættes årligt 65 mio. kr. i fonden til deltagerbetaling i forbindelse 

med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller 

arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i offentligt 

godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt 

kvalifikationsløft i form af ECTS-point.

Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på 

maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til 

mølle princippet

Såfremt en kursist søger om flere moduler, der samlet overstiger de 

10.000 kr., skal beløbet, der overstiger 10.000 kr., faktureres kursisten.
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Målgruppe for omstillingsfond 
1. Er faglærte eller ufaglærte. 

• Det vil sige, at vedkommende ikke har en anerkendt videregående 

uddannelse fra Danmark eller fra oprindelsesland. 

2. Er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, det vil sige: 

• Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark 

3. Er tilmeldt et modul på akademi- eller diplomuddannelsen 

4. Kursisten må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på

10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden. 

5. Vedkommende kursist skal underskrive en tro- og love-erklæring, 

• Der bekræfter rigtigheden af oplysninger.
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Opsummering

• puljen er rettet mod 
ansøgere med faglært 
eller ufaglært baggrund

• ansøger skal være i 
ansættelsesforhold

• ansøger kan modtage 
maks 10.000 kr pr år

• ansøger skal søge inden 
studiestart på det givne 
modul ellers er løbet kørt



?

Spørgsmål 

og 
kommentarer

KP om Akademiuddannelsen

KP om Omstillingsfonden

UFM om Omstillingsfonden

Relevante links

https://ucc.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/socialpaedagogik
https://ucc.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/omstillingsfonden
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond

