
Merit Pædagoguddannelsen Aarhus i samarbejde med SL

Torsdag d. 7. april kl. 15.00 – 16.30

Kl. 15.00 – 15.45 Info om uddannelsen (video optages)

1. Velkomst v/ VIA- Anne Birthe og Gert fra SL
2. Merit pædagoguddannelsens grundlag og indhold
3. Praktik, valgmoduler og specialisering på uddannelsen
4. Optagelse og ansøgning 
5. Kontakt info og fælles spørgsmål.

Kl. 16.00 – 16.30 Cafedialog
- Arbejdsforhold og økonomi under uddannelsen Aarhus 

kommune, Skb. Kommune, Norddjurs kommune, RM
- Optagelsesvejledning VIA v/ A
- Arbejdsvilkår generelt v/SL Rasmus Jørgensen



Meritpædagog uddannelsen i VIA



1. eller 2. linje i overskriften ved at markere 

fonten 

for at hoppe 
mellem niveauer 

1. studieår – grundfagligheden, fuldtidsstudie

Fællesdelen – Pædagogens grundfaglighed

1. semester 2. semester 3. semester

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Praktik Modul 5 Modul 6

Modul I 

pædagogikkens 

verden 

– på optagelse

Køn, 

seksualitet, 

mangfoldighed

(National modul)

Individ og 

fællesskab

Pædagogen 

som 

myndigheds-

person

(National modul)

Pædagogens 

praksis

7 uger

Samskabelse 

og 

medborgerskab

Professionel 

dømmekraft, 

viden og etik

ECTS 10 10 10 10 10 10 10

Prøve GK1 - gruppe GK3 - individuel GK2 – individuel 

skr.

Modul 1-5 

fuldtidsstudie med 40 studietimer om ugen 

26 studerende på et hold. 
Alle med social-/special 

pædagogisk baggrund og 
holdundervisere med SS fokus



1. eller 2. linje i overskriften ved at markere 

fonten 

for at hoppe 
mellem niveauer 

2. semester 

7 uger 

30 timer 

om ugen

Nyt felt – dvs. anden 

specialisering end 

erhvervserfaring.

Skole/fritidsområdet 

eller 

dagtilbudsområdet

VIA finder 

praktikstedet i 

dialog med den 

studerende

Praktik – hvor og hvordan?



1. eller 2. linje i overskriften ved at markere 

fonten 

for at hoppe 
mellem niveauer 

3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Modul 7 Modul 8 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Bachelor
projekt

Modultitel SS SS Valgmodul Samarbejde 
på tværs

Valgmodul SS

ECTS 10 10 10 10 10 10 20

Prøve sk1 DTE VO sk2 BA

Specialiseringsdelen: 

Special/social pædagogik i modul 7,8 og 12 

2. og 3. studieår - deltidsstudie

SS - Tre overordnede målgrupper:

1. Børn og unge med særlige behov

2. Mennesker med sociale vanskeligheder

3. Mennesker med psykiske og/eller fysiske 

funktionsnedsættelser.

BEK nr. 354 af 07/04/2017 bilag 4

Praksiseksempler 
med oplæg fra det 

social- og 
specialpædagogiske 
område modulerne



1. eller 2. linje i overskriften ved at markere 

fonten 

for at hoppe 
mellem niveauer 

Valgmoduler

• Kreative udtryksformer

• Medier og digitale kulturer

• Sundhedsfremme og bevægelse 

• Natur og udeliv

• Kulturmøde og interkulturalitet

• Social innovation og entreprenørskab

• Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri

Der udbydes 2 eller 3 af 
ovenstående – hver studerende 
vælger ét valgmodul som er på 

tværs af specialiseringer



1. eller 2. linje i overskriften ved at markere 

fonten 

for at hoppe 
mellem niveauer 

xxxxx



Øge samspillet mellem uddannelse og arbejdsplads under uddannelsen 

til gavn for både den meritstuderende og arbejdspladsen

Medarbejder Studerende Pædagog

Pædagogisk praksis/ansættelsessted

Leder Kolleger



1. eller 2. linje i overskriften ved at markere 

fonten 

for at hoppe 
mellem niveauer 

Brobygning mellem uddannelsen og ansættelsesstederne

Uddannelsen opfordrer til at:

Leder og medarbejder sammen 
udarbejder en udviklings-
/Uddannelsesplan og afholder 
opfølgningssamtaler før, under og 
efter uddannelsen.

Medarbejderen sidestilles med 
andre studerende fx dem i lønnet 
praktik mhp. Vejledning eller en 
mentorordning  på 
ansættelsesstedet. 



1. eller 2. linje i overskriften ved at markere 

fonten 

for at hoppe 
mellem niveauer 

1. Gymnasial uddannelse 

2. Fire gymnasiale fag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C + et valgfrit fag C 

3. Pædagogisk Assistentuddannelse / Den Pædagogiske Grunduddannelse: 
Med dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E

4. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen: Med dansk C, Naturfag C, Engelsk D

5. Godkendt udenlandsk eksamen 

6. Optagelse på andet grundlag (IKV)

DERUDOVER min. 2 år (dokumenteret) fuld tid inden for pædagogisk praksis 

Optagelseskrav – en af disse muligheder



1. eller 2. linje i overskriften ved at markere 

fonten 

for at hoppe 
mellem niveauer 

Der ansøges gemmen NemStudie.dk, fra 6. april 2022 via link på 

VIA’s hjemmeside:

https://nemstudie.dk/uddannelse/1/ad5610fd-8e7e-ec11-a2f8-

005056b2f3ea

Ansøgningsfrist er senest 29. april kl. 12.00 2022

Besked om optagelse senest den 1. juni 2022

Økonomi til uddannelsen 

Studiegebyr pr. semester: 10.200 kr. 

Bog-/materiale udgifter ca. 1500,- pr semester 

Bemærk: Den kommunale komptencefond,  hvor midlerne kan 

søges

Optagelsesvejledning – skriv navn og tlf nummer i 
chatten og du vil blive ringet op af Anne Birthe 

Due eller Mette Bondesen. 
Alternativt skriv en mail med navn, spørgsmål og 

tlf. nummer og du vil blive ringet op.

Vejledning til nemStudie.dk kontakt 
optagelsescenteret i VIA på studieplads@via.dk.

Ansøgning til uddannelsen

https://nemstudie.dk/uddannelse/1/ad5610fd-8e7e-ec11-a2f8-005056b2f3ea
mailto:studieplads@via.dk


VIA Meritkoordinator/ Optagelses vejleder VIA Optagelses vejleder og Lektor

Anne Birthe Due Bendixen Mette H. Bondesen

87553592 87553506

abd@via.dk mhl@via.dk

Aarhus kommune

Viggo Munk

Direkte: 5157 5977 @: vmu@aarhus.dk

Region Midt

Josefine Bjørg Kristinsdóttir

RM - Socialområdet ▪Socialstaben

Tel. +45 2012 7518 joskrs@rm.dk

virtuel spørgerunde onsdag d. 20. april kl. 13-14. på meet.rm50@rooms.rm.dk,

Kontaktpersoner

SL 
Rasmus Jørgensen | Politisk konsulent | Kreds Østjylland
t: 7248 6300 | m: 2084 0202 | e-mail: rjo@sl.dk

Norddjurs kommune
Betina Gandrup
Email: bega@norddjurs.dk
Mobil: 51716160

Skanderborg kommune
Aase Porup - ase.porup@skanderborg.dk
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