
Pædagogisk Analyse System - PAS 

Kernen i vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt 

i det pædagogiske analysesystem PAS fra NordicPAS ApS 

PAS er et vurderingssystem, der har som formål at skabe indsigt i den unges kompetencer og potentialer. 

Denne pædagogiske indsigt sikrer en målrettethed, som støtter den enkeltes læring samt personlige og 

sociale udvikling. Ud fra denne målrettethed kan opstilles og gennemføres den mest hensigtsmæssige 

pædagogiske handleplan. Den pædagogiske handleplan bidrager med anvisning til 

pædagogiske metoder og indhold til personens aktuelle og konkrete udvikling. 

Systemet er udviklet til brug af pædagoger, pædagog medhjælpere og andre fagpersoner 

som har fagligt ansvar for fondens unge, der har individuelle funktionsproblemer, læring af 

basale færdigheder og samspil på bosted/dagtilbud eller i hjemmet.  

Finder potentiale og måler den enkeltes udvikling 

En PAS-vurdering følger den enkelte og måler den unges kompetencer og potentiale på en 

række parametre, bl.a. opmærksomhed, hukommelse, eksekutive funktioner samt sproglig 

-, visuel -, personlig-, social - og logisk/matematisk kompetencer.  

Med data fra PAS vurderingen kan man få et præcist billede af den enkeltes udgangspunkt og efterfølgende 

udvikling. PAS giver mulighed for at dokumentere og progressionsmåle trivsel, læring og udvikling og 

hjælper med at rette fokus på den enkeltes kompetencer og potentialer. Alle input fra vurderinger 

indscores i NordicPAS platformen, der analyserer på data og opstiller forslag til en pædagogisk handleplan 

med grafer og en række vejledninger i vurderingen. 

Med PAS får teamet omkring de unge mulighed for at have samme viden om den enkelte. Ved at dele PAS-

vurderinger får alle samme grundforudsætning, selvom de kan se elevens udvikling med meget forskellige 

øjne. Det kan skabe et fællessprog, som sikrer bedre forståelse og fælles tænkning omkring den unge. Med 

PAS-systemet kan medarbejdere på tværs af bosted og dagtilbud følge den enkelte persons udvikling. 

Et fagligt helhedsbillede er værdifuldt 

Omgivelserne har en stor betydning for ens læring, udvikling og trivsel, og derfor er det vigtigt, at man 

fokuserer på helheden. Systemet måler også på personlighed og sociale kompetencer. På den måde giver 

PAS et helhedsbillede, der er afgørende for personens udvikling. For hvem kan fx lære noget, hvis man ikke 

trives socialt. Hvis man bliver forstået og mødt med den rette tilgang, så trives man også bedre. 

Med PAS fokuseres på muligheder frem for begrænsninger, og der skabes en mere positiv tilgang til læring 

og udvikling. Det lyder meget enkelt, men med PAS får man et meget detaljeret pædagogisk værktøj, der 

resulterer i markante menneskelige fordele.  

Med PAS får de ansatte mulighed for at lave dokumentation og præcise handleplaner, der ikke baserer sig 

på individuelle vurderinger og mavefornemmelser - men på fakta. PAS er baseret på mere end 15 års 

praksiserfaring og anerkendt neuropsykologisk forskning.  



NordicPAS platformen 

Den digitale NP-platform er opbygget med en række moduler udformet som apps, der er designet til at 

gøre arbejdet lettere og spare tid i hverdagen.  

Alle input fra vurderinger indscores i NP-platformen, der analyserer på data og opstiller forslag til en 

pædagogisk handleplan med grafer og en række vejledninger i vurderingen. 

NordicPAS udvikler hele tiden på platformen og tilfører løbende nye apps, der gør den til et endnu bedre 

værktøj. Fonden Det Private Botilbud har bidraget med ideer til udviklingen og testning af funktioner. 

De mange apps gør det muligt at sammensætte sin personlige dashboard. Alle informationer er integreret i 

én platform som sikrer, at vurderinger, handleplaner, historik osv. nemt kan overdrages, når en person 

skifter institution, skole, kontaktperson eller lignende.  

Praktisk anvendelse af PAS i Fonden Det Private Botilbud 

Ved indskrivning startes en tilvænningsperiode og der laves aftaler/motivering til at lave PAS testopgaver. 

+ 3 måneder laves der miniPas vurdering som giver en overordnet indblik i den enkelte unge.

Der laves foreløbige mål/delmål med kommunen. 

+ 6 – 9 måneder efter indskrivning laves en ungePas vurdering.

Ud fra vurderingen laves der endelige mål/delmål og undermål i ADL i PAS-regi. 

Den unge er med i processen hele vejen og kan komme med ønsker til hvilke mål og hvordan der arbejdes 

med disse. 

+ 12 måneder er der status møde med kommune, hvor analyse og kompetenceprofil bliver fremlagt og der

arbejdes målrettet efter dette.

Alle ansatte med superbruger eller basisbruger uddannelse kan lave testopgaver, endelig konklusion laves 

kun af superbrugere.  




