
ARBEJDSOPGAVER

Som medarbejder på det pædagogiske 
område arbejder du med pasning og 
udvikling af børn eller mennesker med 
funktionsnedsættelser. 

Eksempler på arbejdsopgaver:
• Overvågning af og deltagelse i leg
• Aktivering af børn og borgere
• Personlig pleje
• Rengøring og madlavning
• Arbejde med personlig udvikling 
  hos børn og borgere 
• Kommunikation og samarbejde 
  med barnets eller borgerens familie 
  og pårørende
• Grundig journalføring

FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE)

o Du har grundlæggende forståelse for udvikling hos 
 børn eller mennesker med funktionsnedsættelser
o	 Du	er	god	til	at	aflæse	kropssprog
o Du kan genkende tegn på ændret fysisk eller 
 psykisk tilstand hos børn og borgere
o Du har forståelse for god hygiejne
o Du skal kunne fremvise en ren børneattest

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE) 

o Du har god empati
o Du har lyst til at arbejde tæt med andre mennesker
o Du er mødestabil
o Du er omstillingsparat
o Du er god til at strukturere din egen og borgerens hverdag
o Du er psykisk robust
o Du kan holde til at arbejde under tavshedspligt
o Du kan adskille privatliv og arbejde

FYSISKE KVALIFIKATIONER

o Du kan holde til at være en del af en aktiv hverdag
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TIPS TIL JOBSØGNING

Det er en stor fordel at være uddannet pædagog, men der søges 
også ufaglærte pædagogmedhjælpere. Det er sværere at få job 
som pædagogisk assistent. Det er generelt en fordel at søge meget 
bredt som ledig pædagog og kigge efter jobmuligheder, hvor der 
også kan være pleje-, behandling- eller omsorgsopgaver. Det kan 
eksempelvis være på specialpædagogiske tilbud, specialskoler eller 
indenfor omsorgsområdet.

De	fleste	jobs	bliver	udbudt	af	det	offentlige	og	bliver	dermed	
slået op på hjemmesider og på Jobnet. Det er en god ide at tjek-
ke Randers Kommunes hjemmeside (randers.dk/job) eller Region 
Midtjyllands hjemmeside (rm.dk/job), da de også ofte er slået op 
der.	Søg	gerne	i	et	større	geografisk	område.

Skriv en motiveret ansøgning og et CV, som sætter fokus på både 
dine faglige og personlige kompetencer. Send det altid som 
beskrevet i opslaget. Det gælder også, hvis du vil søge uopfordret. 
Det kan være en god ide at melde sig ind i et vikarbureau eller 
Region Midtjyllands eget vikarkorps, som kan give adgang til 
pædagogisk arbejde indenfor socialområdet. En anden mulighed 
er, at søge uopfordret som vikar hos socialpædagogiske tilbud 
(se liste på Tilbudsportalen.dk).

RELEVANTE KURSER
AMU KURSER PÅ TEKNISK SKOLE

o Arbejdet med personer med autismespektertilstande
o Børns sociale udvikling
o Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
o Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
o Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

UDDANNELSESMULIGHEDER

o Pædagog

ARBEJDSTID

Din arbejdstid afhænger meget af, hvilket område du får arbejde i. 
Hvis du får arbejde i en SFO, en børnehave eller lignende vil du ofte 
have helt faste arbejdstider i dagtimerne. I daginstitutioner kan der 
være vagter, der starter tidligt om morgenen. Hvis du får arbejde in-
den for specialområdet, kan du komme til at arbejde på alle tider af 
døgnet, samt i weekender og på helligdage - dog altid i faste vagter 
medmindre du er vikar. 

EKSEMPEL PÅ ARBEJDE
INDEN FOR BRANCHEN

https://www.youtube.com/ 
watch?v=obHYGhqiHHA
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