Den pædagogiske assistentuddannelse
Skole- og praktikplan for optag februar 2021
Uddannelsen varer fra 22. februar 2021 til 04. april 2023 = 2 år og 1½ md.
1. Unge under 25 år og voksne over 25 år uden standard-afkortning (EUD og EUV3)
Periode

Datoer

Ferier og fridage

Skoleperiodens varighed

1. skoleperiode A

22.02.21 - 24.05.21

60 dage

1. praktikperiode A

25.05.21 - 22.08.21

16.03.21 - Frist for indlevering af lister over fordelte praktikplads
19.04.21 - Elev besøg i praktikken
03.05.21 - IN dag
Ferie i ugerne 28, 29, 30 (12.07.21 – 01.08.21) = 15 feriedage (ferieår 20/21)

1. skoleperiode B

23.08.21 - 29.08.21

1. praktikperiode B

30.08.21 - 28.11.21

Prøvetid udløber 31.08.21

2. skoleperiode A

29.11.21 - 17.05.22

2. praktikperiode A

18.05.22 - 25.09.22

Ferie i perioden d. 23.12.21 - 02.01.22 = 5 feriedage (ferieår 21/22)
24. + 31.12.20 er fagfordelingsdage*
Ferie uge 7 (14.02.22 – 20.02.22) = 5 feriedage (ferieår 21/22)
22.03.22 - Frist for indlevering af liste med fordelte praktikpladser
19.04.22 - Elev besøgsdag i praktikken
03.05.22 - IN dag
Ferie i ugerne 28, 29, 30 (11.07.22 – 31.07.22) = 15 feriedage (ferieår 21/22)

2. skoleperiode B

26.09.22 – 27.09.22

2. praktikperiode B

28.09.22 - 03.01.23

3. skoleperiode

04.01.23 - 04.04.23

5 dage (specialefag)

108 dage

2 dage (indkald)
Ferie i perioden 24.12.22 – 02.01.23 = 5 feriedage (ferieår 22/23)
26.12.22 er søgnehelligdag
Ferie i uge 7 (13.02.23 – 19.02.23) = 5 feriedage (ferie år 22/23)

60 dage

Dimittenddato den 04. april 2023
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Den pædagogiske assistentuddannelse
Skole- og praktikplan for optag februar 2021
Uddannelsen varer fra 08. marts 2021 til 07. marts 2023 = 2 år
2. Voksne over 25 år med 5 ugers standard-afkortning (EUV2)
Periode

Datoer

Ferier og fridage

Skoleperiodens varighed

Påbygning

22.02.21 - 07.03.21

Påbygning for EUV2 elever

10 dage

1. skoleperiode A

08.03.21 - 24.05.21

50 dage

1. praktikperiode A

25.05.21 - 22.08.21

16.03.21 - Frist for indlevering af lister over fordelte praktikplads
19.04.21 - Elev besøg i praktikken
03.05.21 - IN dag
Ferie i ugerne 28, 29, 30 (12.07.21 – 01.08.21) = 15 feriedage (ferieår 20/21)

1. skoleperiode B

23.08.21 - 29.08.21

1. praktikperiode B

30.08.21 - 28.11.21

Prøvetid udløber 31.08.21

2. skoleperiode A

29.11.21 - 17.05.22

2. praktikperiode A

18.05.22 - 25.09.22

Ferie i perioden d. 23.12.21 - 02.01.22 = 5 feriedage (ferieår 21/22)
24. + 31.12.20 er fagfordelingsdage*
Ferie uge 7 (14.02.22 – 20.02.22) = 5 feriedage (ferieår 21/22)
22.03.22 - Frist for indlevering af liste med fordelte praktikpladser
19.04.22 - Elev besøgsdag i praktikken
03.05.22 - IN dag
Ferie i ugerne 28, 29, 30 (11.07.22 – 31.07.22) = 15 feriedage (ferieår 21/22)

2. skoleperiode B

26.09.22 – 27.09.22

2. praktikperiode B

28.09.22 - 19.12.22

3. skoleperiode

20.12.22 - 07.03.23

5 dage (specialefag)

108 dage

2 dage (indkald)

Ferie i perioden 24.12.22 – 02.01.23 = 5 feriedage (ferieår 22/23)
26.12.22 er søgnehelligdag
Ferie i uge 7 (13.02.23 – 19.02.23) = 5 feriedage (ferieår 22/23)

45 skoledage

Dimittenddato den 07. marts 2023
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Den pædagogiske assistentuddannelse
Skole- og praktikplan for optag februar 2021
Ferieafvikling:
Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Du har samme ret til ferie som hidtil, men som noget nyt bliver ferien optjent løbende og kan afholdes allerede fra
måneden efter. Dette kaldes samtidighedsferie, og det sikrer, at også nyansatte kan holde ferie med løn.
-

Ferien optjenes over 12 måneder, fra 1. september til 31. august
Du optjener 2,08 feriedage pr. måned. Det er det samme som i dag
Den optjente ferie kan holdes i en periode på 16 måneder, fra 1. september til 31. december året efter

Den sjette ferieuge og de særlige ferietillæg, der er aftalt via ferieaftalerne i overenskomsterne, bliver ikke påvirket af den nye ferielov, og de bliver videreført som hidtil.
Elever ansat i februar og marts 2021:
Da dit ansættelsesforhold er påbegyndt i perioden fra den 1. november til 30. juni, har du ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden (1. maj – 30. september) og 5
dages betalt ferie under ferielukning før hovedferieperioden (1. november – 30. april).
I den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at ansættelsesforholdet er begyndt, har du ret til 5 ugers betalt ferie.
Den 6. ferieuge:
Fra 1. september 2020 er elevers ret til 6. ferieuge særskilt reguleret i aftale om 6. ferieuge.
Du har ret til at afvikle 6. ferieuge uden løn, som er optjent i et tidligere ansættelsesforhold i din praktikuddannelse. Du skal være opmærksom på at du kan have
fået udbetalt feriegodtgørelse for 6. ferieuge fra din tidligere arbejdsplads.
Det forudsættes, at du så tidligt som muligt giver dit praktiksted besked om afholdelsen af ferietimer/feriedage fra 6. ferieuge. (Aftale om 6. ferieuge § 9, stk. 3)

_______________________________________________________________________________________________________________________
1)

Fagfordelingsdag: Indeholder 5 arbejdstimer. De fem timer vil blive lagt oveni undervisningen på skolen i de(n) resterende skoleperiode(r). Den 24. og 31. december
afholdes som hele fridage
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