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VELKOMMEN TIL UDDANNELSEN
Meritpædagoguddannelsen er en fuld pædagoguddannelse, hvor de 2 lange praktikker udgår som følge af den erhvervserfaring, du allerede har. I denne pjece kan du læse om, hvordan uddannelsen er opbygget og tilrettelagt i
Professionshøjskolen Absalon.

Herefter kommer du tilbage på din
arbejds-plads i 6 måneder.
Uddannelsen afsluttes med en undersøgelsespraktik og et bachelorprojekt. Her vil du
studere
med
de samme
ordinære
studerende, som du har læst valgfag og
tværprofessionelt valgfag med.

TILRETTELÆGGELSE OG VARIGHED
Som meritpædagog kan du studere i
Nykøbing F, Vordingborg, Slagelse og
Roskilde, som alle har studiestart i februar.
Derudover har vi et særligt hold med
studiestart den 14. april i Næstved.
Merituddannelsen tager 3 år, hvoraf ca. 44 uger
foregår på din arbejdsplads. Merituddannelsen
er tilrettelagt i lange sammenhængende
studie- og arbejdsforløb. Dels for at du som
studerende kan opbygge et tilhørsforhold til
dit uddannelsessted og de ordinære studerende. Og dels for at tage hensyn til din
arbejdsgiver og en eventuel rotationsvikarordning. I de perioder, hvor uddannelsen
ligger stille som følge af ferie eller andet,
kommer du tilbage på din arbejdsplads, så du
får mulighed for at afholde ferie eller arbejde
her.

INDHOLD OG OPBYGNING
Uddannelsen er bygget op af en grundfaglighed,
som strækker sig lidt ud over første studieår.
Derefter følger specialiseringsdelen, som bl.a.
indeholder valgfag og et tværprofessionelt
modul. Studiet afsluttes med bachelorprojektet.
GRUNDFAGLIGHEDEN
Denne består af 5 moduler og en 6-7
ugers praktikperiode:

I grundfagligheden og det første
specialiseringsmodul følger merituddannelsen
de studerende på den ordinære pædagoguddannelse. Herefter skifter merit•
pædagogerne spor og følger valgfag og
•
tværprofessionelt valgfag med årgangen,
der er påbegyndt uddannelsen 6 måneder
2
tidligere.

Pædagogiske miljøer og aktiviteter
Køn, seksualitet og mangfoldighed

•
•
•
•

giske verden. Første praktik er tilrettelagt således, at du kommer ud i praktik inden for et andet pædagogisk område, end det du har erfaring med. Uddannelsesstedet sørger for praktikpladser til alle studerende.

Pædagogens praksis
1. praktik
Samfundet i pædagogiske arbejde
Pædagogen som myndighedsperson

1. praktik er placeret i det første år af uddannelsen. Praktikken afsluttes med en prøve, og den
skal være bestået, før du kan fortsætte på uddannelsen.

SPECIALISERINGSDELEN
Uddannelsen tilbyder følgende specialiseringsretninger: Dagtilbudspædagogik (0-5 år),
Skole- og fritidspædagogik (6-18 år) og Socialog specialpædagogik. Som meritstuderende
får du tilbudt den specialisering, som du har
fået merit for. Specialiseringen rummer i alt:
• 3 specialiseringsmoduler
• 1 valgmodul
• 1 tværprofessionelt valgmodul
• Bachelorprojektet med 4. praktik

4. praktik er knyttet til bachelorprojektet, hvor
research i denne praktik indgår som baggrund
for bachelorprojektet. Praktikken kommer ikke
til at ligge som en fast blok, men som en model,
hvor I selv tilrettelægger praktikdagene inden
for bachelorperiodens rammer. Praktikken
gennemføres på studiedagene, så du skal ikke
have fri fra dit arbejde til at gennemføre praktikken.

MERITPÆDAGOG SOM E-LÆRING:
Ønsker du at tage dit meritpædagoguddannelse som E-læring er der også mulighed for
det
FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Da uddannelsen tager 3 år, kan der ske ændringer i forløbet under vejs. Der kan fx ske ændringer i underviserbesætningen og justeringer i
studieordningen, der kan nødvendiggøre ændringer i de informationer og planer, du finder i
denne publikation. Vi vil på bedst mulig vis
holde dig ajour med de forhold, der påvirker
din uddannelse og sikre en god og løbende dialog.

PRAKTIK
Det er lovbestemt, at alle skal i 1. praktik og 4.
praktik, også selvom du som meritstuderende
allerede har praktisk erfaring fra den pædago•
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KONTAKTINFO
Faglig leder for merituddannelsen
Uddannelsesleder Morten Pape
mopn@pha.dk

Ønsker du at søge ind på meritpædagoguddannelsen kan du kontakte Optagelsen på
optagelse@pha.dk eller på tlf. 7248 1010. Optagelsens telefontid er mandag-torsdag kl. 1012 og 13-15.
Studieservice kan kontaktes på
paedagog@pha.dk
Studievejledningen kan træffes på
studievejleder@pha.dk
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