
UDDANNELSE TIL MERITPÆDAGOG PÅ UCL



MERITPÆDAGOGUDDANNELSEN PÅ UCL
KOMBINERER STUDIE OG ARBEJDE

UCL har fra februar 2022 mulighed for at tilbyde uddannelsen til 

meritpædagog, såfremt der er tilstrækkeligt ansøgergrundlag hertil.

Uddannelsen til meritpædagog er til dig, som ønsker at kombinere 

studie og arbejde.

Merituddannelsen er for dig, der enten har minimum to års 

erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde og er 

mindst 25 år eller har minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk 

eller pædagoglignende arbejde

Med meritpædagoguddannelsen kan du læse til pædagog samtidig 

med, at du får stor fleksibilitet i hverdagen.



FLEKSIBEL KOMBINATION AF 

STUDIE OG ARBEJDE
På uddannelsens første studieår er studiet tilrettelagt som et fuldtidsstudie på 

uddannelsesstedet, hvor du har orlov fra dit arbejde. 

På andet og tredje studieår er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudie inden for 

specialiseringsområdet dagtilbudspædagogik. 

At uddanne sig til meritpædagog kræver derfor en forudgående aftale med din 

arbejdsplads.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshops, projektarbejde, digital 

undervisning og værkstedsarbejde. 

Undervisningen afvikles på UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Prøver

På studiet skal man gennemføre mundtlige og skriftlige prøver. Nogle prøver er 

individuelle, andre er i mindre grupper. 

Merit

Undervisningen tager 

udgangspunkt i dine 

erfaringer og i dit praktiske 

kendskab til pædagogisk 

arbejde.

I forhold til den ordinære 

uddannelse gives der merit 

for uddannelsens to lønnede 

praktikker, som i alt udgør et 

studieår. 

Uddannelsen har samme 

bekendtgørelse og dermed 

indhold og prøver som den 

ordinære uddannelse.



SPECIALISERING INDEN FOR DAGTILBUDSPÆDAGOGIK

Meritpædagoguddannelsen er bygget op af et grundforløb på et år og en specialiseringsdel på to år. Man 

kan specialisere sig inden for dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og 

specialpædagogik. 

Meritpædagoguddannelsen forventes at starte med en specialisering inden for dagtilbudspædagogik, 

som giver særlige kompetencer til at arbejde med 0-5-årige i især vuggestuer og børnehaver. 

Grundfagligheden

På uddannelsens grundforløb lærer du at etablere, 

vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og 

aktiviteter, der understøtter børn, unge og voksnes 

udvikling. Du lærer i relation til dette at redegøre for 

faglige vurderinger og valg. 

Derudover lærer du fagligt at begrunde pædagogisk 

arbejde i relation til den samfundsmæssige, 

historiske, institutionelle og professionelle 

sammenhæng.

Specialiseringen

På specialiseringen lærer du at reflektere, vurdere, 

begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund 

af de organisatoriske og professionelle rammer. 

Du lærer at skabe relationer til det enkelte barn og 

børnegruppen, at støtte børnene i at indgå i relationer til 

hinanden, at støtte udviklingen af børns kommunikative 

kompetencer, at beherske professionel kommunikation 

samt reflektere over egne evner til at kommunikere og 

indgå i relationer.



3. maj 2021

1. år FULDTIDSSTUDIE

2. år STUDIE KOMBINERET MED ARBEJDE

3. år
STUDIE KOMBINERET MED ARBEJDE

UDDANNELSENS OPBYGNING
Første år af studiet er på fuldtid, mens de øvrige studieår kombineres med arbejde. 

Uddannelsen til meritpædagog 

varer i alt 2 år og 10 måneder.

På uddannelsens første år er der 

indeholdt et praktikforløb på 7 

uger. Dette praktikforløb skal 

gennemføres på en anden 

arbejdsplads end den, du er 

tilknyttet.

Uddannelsen og undervisningen 

er tilrettelagt ud fra, at man som 

studerende opøver 

praksiskendskab sideløbende 

gennem arbejde. 

praktik
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OPTAGELSE OG ADGANG
Ansøgere skal opfylde de almindelige adgangskrav til pædagoguddannelsen, dvs. have én af følgende 

baggrunde:

• Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

• En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

• Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, naturfag C og engelsk D

• Den pædagogisk assistentuddannelse/pgu samt bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk E

• Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag 

på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis 

eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget 

skal være mindst 02

• Derudover skal ansøger have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der 

svarer til mindst 5 års arbejde på fuldtid, fx som pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, 

dagplejer eller legepladsmedarbejder.

• Det er muligt at søge om optagelse på et andet adgangsgrundlag, hvis ansøger ikke opfylder de 

generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller 

har relevant erhvervserfaring.

Som noget nyt 

kan du nu søge 

ind med kun 2 

års relevant 

erhvervserfaring, 

hvis du er 25 år 

eller derover.
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Økonomi

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale 

et deltagergebyr, der ved studiestarten september 2021 er 

7.000 kr. pr. halve år (i alt tre år). 

Til det første studieår, som afvikles som fuldtidsundervisning, 

kan der ansøges om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at 

efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Statens Voksenuddannelsesstøtte: https://www.svu.dk/

Aftal uddannelse til meritpædagog 

med din arbejdsgiver

For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen er 

det vigtigt, at du først kontakter din arbejdsgiver. Der er 

nemlig behov for at indgå en aftale med din 

arbejdsgiver om orlov på studiets første år. 

Ligeledes skal der findes en fleksibel ordning på

studiets 2. og 3. år i fordelingen mellem arbejde og 

studie.

Nysgerrig for at høre mere?
Du kan kontakte uddannelseschef Anders 
Nørgaard per mail anno@ucl.dk eller per 
mobil 23 74 12 00 for at høre mere om 
meritpædagoguddannelsen.

https://www.svu.dk/
mailto:anno@ucl.dk

