
2 6 S O C I A L PÆ D A G O G E N S O C I A L PÆ D A G O G E N 2 7

N R .  2 / 2 0 1 8  ·  U G E  5 N R .  2 / 2 0 1 8  ·  U G E  5

Første del af det grundfaglige 
år: Introduktion til studiet og til 
praksis og forberedelse til det 
første praktikforløb fordelt på 
tre moduler.

Du kan melde dig ind i PLS fra 
dag ét på uddannelsen – det er 
der 8.000 andre pædagogstude-
rende, der er allerede har gjort. 
Det giver en række konkrete 
fordele. Fx kan du allerede på 
første semester deltage i en 
af PLS’ to årlige kursusweek-
ender, hvor der både fokus 
på pædagogfaglige temaer og 
masser af fællesskab. Og det er 
helt gratis: ophold, forplejning 
og rejsen bliver betalt.

Du får som PLS-medlem også 
tilsendt de to fagblade Børn og 
Unge og Socialpædagogen og 
får adgang til diverse arrange-
menter i de to forbund. Efter en 
måneds medlemsskab har du 
ret til juridisk bistand i forbin-
delse med eventuelle proble-
mer på studiet.

I løbet af dette semester starter 
du på din specialisering, og du 
har bl.a. et modul, der forbe-
reder dig på den seks måneder 
lange anden praktik (med prak-
tikløn), der ligesom de to næste 
ligger inden for din specialise-
ringsgrad – og som altså starter 
i dette semester. 

Styr på lønnen i praktikken? 
Ellers besøg den side på sl.dk, 
hvor Socialpædagogernes løn-
konsulenter giver en overblik 
over lønsatser og regler for stu-
derende i lønnet praktik.

Hvis du har valgt social- og spe-
cialpædagogik, er der masser 
af faglige vitaminer at hente hos 
Socialpædagogerne: Foruden 
fagbladet kan du bruge forbun-
dets vidensbank, gratis abon-
nere på nyhedsbreve med både 
fagpolitisk og pædagogfagligt 
stof, ligesom du kan deltage i 
forbundets faglige selskaber, 
temamøder og konferencer.

På dette semester har du et 
tværprofessionelt modul og et 
modul med et valgfrit kompe-
tenceområde – og sidst i seme-
steret starter den tredje og 
seks måneder lange (lønnede) 
praktik.

Så høj er praktiklønnen altså 
heller ikke. Brug muligheden 
for rabatter på alt fra cykler og 
mobiltelefoner til rejser og ben-
zin gennem det LO Plus-kort, 
du kan få via PLS og Socialpæ-
dagogerne. På samme måde er 
der penge at spare på et med-
lemskab af Forbrugsforeningen, 
som du også har adgang til.

STUDIESTART

Klar, parat, start…

Anden del af det grundfaglige 
år: Syv ugers (ulønnet) prak-
tik og to moduler med prøve i 1. 
kompetencemål og tildeling af 
specialiseringen: Skal du spe-
cialisere dig i dagtilbudspæda-
gogik (0-5-årige), skole- og fri-
tidspædagogik (6-18-årige) eller 
social- og specialpædagogik?

Er du forsikret? Eller skal du 
drage fordel af den studieforsik-
ring, du kan tegne via dit PLS-
medlemskab? Du kan få både en 
indboforsikring inkl. elektronik-
dækning, en rejseforsikring med 
afbestillingsdækning og en ulyk-
kesforsikring til en god pris.

Hvor skal du egentlig bo, når du 
er færdiguddannet? Som med-
lem af PLS har du fortrinsret til 
at blive skrevet på venteliste til 
Pædagogernes Pensionskas-
ses (PBU) lejeboliger i en række 
byer over hele landet.

Anden praktik fortsætter – men 
har du spørgsmål eller proble-
mer med praktikken? Så er PLS 
klar med vejledning og hjælp, 
ligesom du hos Socialpædago-
gerne kan trække på rådgivning 
fra forbundets tillidsrepræsen-
tanter og kredskontorer.

Skulle det ske, at du ikke får 
godkendt din praktik, kan du få 
støtte fra PLS til at gennemgå 
dine rettigheder og sikre, at alt 
det formelle er overholdt. 

Du er nu halvvejs i din uddan-
nelse. Husk at melde dig ind 
i a-kassen senest et kalen-
derår, før du er færdig – så er 
du dagpengeberettiget med det 
samme. Er du under 30 år, er 
det gratis, hvis du er medlem af 
PLS – er du over 30 kan du få en 
betydelig rabat i forhold til den 
ordinære pris.  

Den tredje praktik fortsæt-
ter og efterfølges af et valgfrit 
kompetenceområde.

Begynd for alvor at tænke over 
bacheloropgaven. Og har du 
brug for mere viden og inspira-
tion? Tag en tur i Socialpæda-
gogernes vidensbank, hvor du 
finder både teoretisk, forsk-
ningsbaseret viden og erfaringer 
og evalueringer ude fra praksis.  

Afslutningen nærmer sig – 
bachelorprojektet skal skrives: 
Her ligger bl.a. den fjerde og 
sidste praktik (der er på tre uger 
og er ulønnet), så du på den 
måde kan få praksis med ind i 
dit store afsluttende projekt. 

Du kan finde inspiration i Opga-
vesamlingen, som er Danmarks 
eneste frit tilgængelige samling 
af opgaver fra pædagogstudiet 
og som drives af PLS.

Tillykke med uddannel-
sen. Og velkommen på 
arbejdsmarkedet! 

VELKOMMEN PÅ PÆDAGOGSTUDIET 
– Danmarks største uddannelse, som 
hvert år tiltrækker omkring 5.000 stu-
derende! Forude venter syv semestre 
med bøger og teori, gruppe- og projekt-
arbejde – og ikke mindst praktikperio-
derne, hvor du kommer til at arbejde 
med de mennesker, det hele handler 
om: børnene, de unge, borgerne.

Her kan du se uddannelsens forløb i 
hovedpunkter – og se hvordan Pæda-
gogstuderendes Landssammenslutning 
(PLS) og Socialpædagogerne i løbet af 
uddannelsen kan tilbyde faglig støtte, 
vejledning, udvikling og fællesskab.

På uddannelsen skal du også op til en 
række prøver. Disse er ikke beskrevet 
her, men du kan læse om dem under 
kapitel 3 i ‘Bekendtgørelse om uddan-
nelsen til professionsbachelor som 
pædagog’ via www.kortlink.dk/rf34
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KOM VIDERE
Nu kan du blive fuldt medlem 
af Socialpædagogerne og fra 
dag ét få hjælp fra fx forbundets 
jobkonsulenter, som dækker 
hele landet og kan hjælpe dig, 
når du skal have dit første job. 
For de kender både faget og det 
pædagogiske arbejdsmarked 
indgående.

Find links og læs mere om de 
forskellige tilbud og muligheder 
på www.pls.dk og www.sl.dk


