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Obligatorisk litteratur til den pædagogiske assistent uddannelse 
 
 
Kommunikation og digital kultur. Pædagogisk assistent  
af Trine Reinholdt Gath (red.) 
Munksgaard 2016 1. udgave 
ISBN:  9788762815148 
 
Sundhed, krop og bevægelse. Pædagogisk assistent 
Af Michaela Jørgensen (red.) 
Munksgaard 1.udgave, 2016 
ISBN:  9788762815124 
 
Pædagogik og psykologi. Pædagogisk assistent 
af Karina Dørr Pedersen (red.)  
Munksgaard 2016 1.udgave 
ISBN:  9788762815117   
 
Aktiviteter, kultur og natur. Pædagogisk assistent 
af Anette Juhl, Susanne Kjelstrup (red.) 
Munksgaard 2016 1. Udgave 
ISBN:  9788762815131    
 
Luk samfundet op  
af Peter Brøndum og Thor Banke Hansen 

Columbus, 2021, 4. udgave. (Bemærk det er 4. udgave, der benyttes – og bogen er blå.) 

ISBN: 9788779703827 

 

Vi anbefaler, at du anskaffer bøgerne fra den vedlagte litteraturliste inden første uddannelsesdag 
eller umiddelbart herefter. De fire første bøger findes med e-nøgler og uden e-nøgler. Vi anbefaler, at 
du anskaffer bøger med e-nøgler. 
 
Hvis ikke du har mulighed for at anskaffe bøgerne inden uddannelsens start, bedes du kontakte 
skolens bibliotek på tlf. 96 27 29 29 hurtigst muligt for eventuelt lån af bøger. Du kan blive opkrævet 
et depositum for lån af bøger.  
 
Lånte bøger skal returneres senest den sidste dag på 1. skoleperiode. Et eventuelt opkrævet 
depositum returneres herefter, såfremt bøgerne er i samme stand, som da de blev lånt. Det betyder, 
at der ikke må skrives eller streges i bøgerne ligesom vandskader og lignende ikke accepteres.  
 
Det er alene en mulighed at låne bøger af skolen i skoleperioderne, og derfor anbefales det, at du har 
dine egne bøger igennem hele uddannelsen. 
 
I praktikperioderne vil du kunne have stor glæde af bogen 
Praktikbogen, af Find Greve (red.), Munksgaard, 2017 (ISBN: 9788762816718) 

 

som praktikstederne vil bede dig arbejde med i alle dine praktikker. Bogen er ikke en del af det 

teoretiske pensum i skoleperioderne, du kan derfor ikke låne bogen af skolen. Du kan tale nærmere 

med dit praktiksted herom. 


